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 انسفنأ رورش نم هللاب ذوعنو «هیدهتسنو هرفغتسنو هنیعتسنو هدمحن هلل دمحا
 بل يداه الف للضی نمو هل لضم الف هللا هدهي نم ءانلامعأ تائيس نمو

 هدبع ادمح انیبن نأ دهشآو هل كيرش ال هدحو هللا الإ هلإ ال نأ دهشآ و

 «نيدلا موي ىلإ ناسحاب هعابتأو هباحصأو هلآ یلعو هيلع هللا یلص هلوسرو
 :دعب امأ -اریثک اریثک امیلست ملسو
 اهو ءاتفالا لوصأ ملع يف بتکلا مهآ نم "ییفلا مسر دوقع حرش" باتک ناف

 ةراق هبش يف ةينيدلا سرادملا بالطل ةصاح ملعلا اذه يسرادل یربک ةيمهأ

 .ةيويسآلا لودلا نم امهريغو دنحلاو ناتسكابلا ةيدنملا

 امامت تفلتحا دق رضاحلا انرصع يف ناهذألاو ماهفألا نأ يف دحأ كشي ال امك

 ئيدلا انئارت نم ةدافتسالا نآلا عيطتسي ال ديدجلا انليجف «ةيضاملا روصعلا نع

 لا يف ريغتلا ثودح ىلإ ةفاضالاب ءانفالسأ هنم دافتسا ام ردقب يملعلاو

 .ةعدقلا ةعابطلا ىلع ةعوبطملا بتكلا نم ةدافتسالا هب تبعص دق ةعابطلا

 يفو ديدجلا هبوث يف "یفلا مسر دوقع حرش" باتك جرخي نأ ىلإ رمألا جاتحاف

 مهلا هذه داب یرشبلا ةيتكم - هقیفوتو هللا نوعب -تماقف قثیدح ةعابط

 يق نیعرابلا ءاملعلا ةعامج نم ةنجللا نیوکتب انمق لشاو متأ ةدئافلا نوکتلو

 .ماري ام ىلع باتکلا اذه جارخال ءاتفالا لوصأ ملع

 اذه قیقدتلاو حیحصتلاو ةعجارملل اهدهج یراصق ةنجللا هذه تلذب دقو

 .نیسرادلل لّهسيو نیرظانلا رسي مئالم لکشب هجارحالو باتکلا
 نازيم يف ریصقلا دهجلا اذه لعجی نأو ءانيواسم رتسیو انیعاسم لبقتی نأ هللا لأسن

 .ريدقلا يلعلا وه هنإ ءانتانسح

 رشنلا و ةعابطلل "یرشبلا ةبتکم" ةرادا

 ناتسک اب -يشتارک

 ه۱ ۳۰ «يناثلا عيبر ۵



 :باتکلا اذه يف انلمع جهنم

 ىلا ءامهيلك يشاوحلاو نتملا يف ةيئالمالا طالغألا حيحصت ۰

 .ةيناتسك ابلا و ةيدنفا تاعبطلا يق دجوت

 سر یو رمحألا نوللاب اهئدبم يف ثحابلا نیوانع ةفاضا ۶

 .تاحفصلا

 يف اهحرش مت يلا "دوسألا" لکشلاب باتکلا صوصن ةباتك ۵
 .يشاوحلا

 .يشاوحلا يف حرشلل اهانرتحا لا تاملكلل رمحألا نوللا .

 تامالع عضو عم ةثيدحلا ءالمالا دعا وقف قفو صنلا ةباتک ©

 .اهيلع میقرتل
 .ةبعصلا تاملکلا نم لکشی وأ سبتلی ام لیکشت ۰

 انعیراشم لامکال ةصاخو .هلهأو همولعو نیدلا ةمدخ انقفوی نأ لأسن هللاو

 ميركلا ههجول اصلاح اذه انلمع لعجی نأ لاعتو هناحبس هللا لأسن امك ىرحألا

 نأو «انتانسح لازیم 2 هلعجی نأو ملعلا لهأو بالطلا هب عفني نأو « ۵ دنع ال وبقم

 ضار وهو هاقلن ىح هب انناعلو انمالس) انناوحاو انتايرذو انیلهآ یلعو انیلع ظفحي

 هنإ ,تاملسلاو نيملسملاو انخياشمو انتایرذو انیدلاو محریو انهری نأ و ءانع

 .نيمحارلا محرآ



 فلؤملا ةمجرت 0 يتفلا مسر دوقع حرش

 فنصلا ةمجرت

 دبع نب رمع نب نيمأ دمحم دّیسلا «ليلجلا ملاعلا وه :هبسن و هما

 مامالاب هبسن لصتي اذکهو «"نيدباع نباب ریهشلا يقشمدلا زیزعلا

 .نیدباعلا نيز
 نآرقلا ظفح «ه۱۱۹۸ ةنس ماشلا قشمد يف دلو :هتأشن و هدل وم

 «يومحا ميهاربإ نب ديعس دمحم خيشلا دنع ذملت قرکبم نس يف مرکلا

 سیسفتلا ذأ مث «تاءارقلاو ةيبرعلا مولعو «يعفاشلا هقفلا ذحأف

 مولعلا نم كلذ ريغو يفنحلا هقفلاو فّوصتلاو ءلوصألاو «ثيدحلاو
 "دعسلا مدقم نبا"ب ريهشلا «داقعلا ركاش خيشلا هنامز ةمالع نم

 .هديب مظعألا مامإلا بهذم ىلإ لوحتو
 ءاملعلل امركم «سانلا ةدافإ ىلع رخ كر ناك :هقالخأ و هتاداع

 ىلع قّدصتلا ريثك ناک و هلام. مهیساویو «ملعلا ةبلطو «فارشألاو
 «سانلا نايعأو ماکحا دنع ةملكلا ذفان ءاعاطم ءاباهم ناک و .ءارقفلا

 .هتایح ةدم هکیرش ةرشابع. هتراحب لام نم لک ای

 ریرحتلاو فیلأتلا تقو لعح لس نیدباعلا نبا ناك :ةیملعلا هتایح

 نیتفتسلا ةدافاو «سوردلل راهنلا لعحو ءاليلق الإ مانی الف «ليللا يف

 ىلع ّرمي ال «بتکلا حالصإ ىلع ًاصيرح كلم نیدباعلا نبا ناکو
 كلم ناكو .هبساني ام هيلع بتكو «هحلصأ الإ طلغ هيفو اهنم عضوم

 .هنامز يف هب درفنا ,سفنلا هيقف



 فلؤملا ةمجرت 1 يتفملا مسر دوقع حرش
 راتخلا ردلا ىلع راتحا در" :اهنم «ةريثك تافتصم هل :هتافلؤم

 هقفلا يف یواتف و "فا مسر دوقع ةموظنم حرش"و "قلاخلا ةحنم"و

 رانلا حرش" ىلع :الغم ةفلتخملا بتکلا ىلع ةريثك شاوحو «"يفنحلا

 نم كلذ ريغو "راونألا ةضافإ"و رحبالا ىقتلم حرش"و "لّوطملا"و

 .نوسمخو ةعبرأ غلبت ىلا تافتصملا

 عيبر نم نيرشعلاو يداحلا ءاعبرألا موي لحألا هيلع ىضقو :هتافو

 هيلع ىلصو .ةيوبنلا ةرجهلل فلأو نيتئامو نیس و نينثا ةنس «ناثلا

 بحاص يفكصحلا نيدلا ءالع خيشلا برق نفدو .ديعس خيشلا هخيش

 هنع هللا يضرو «ىلاعت هللا همحر .قشمد لبق ريغصلا باب يف "ردلا"

 نيه ی ةا ماسلا عيمج نعو انعو



 باتکلا ةبطخ ۷ يتفملا مسر دوقع حرش

 میحرلا نمحرلا هللا مسب

 [باتکلا ةبطخ]
 ضحع. ةلالضلا نم انذقنأو «ةياده اب ةيادبلا يف انیلع نم يذلا هلل دمحلا

 ةياقولا وه يذلا دمحم انديس ىلع مالسلاو ةالصلاو «ةيانعلاو ضيفلا

 امالسو ةالص «ةياردلاو ةياورلا يوذ هباحصأو هلآ یلعو «ةياوغلا نم

 .ةياه الو امه ةياغ ال

 «یرعلا قثوأب هالوم ةمحر نم كسمتسملا «ىرولا رقفأ لوقيف :دعب امأ

 هفطلب هالوم هلماع «يفنخا يديرتالا نیدباع رمع نب ما هه

 مسر يف اهتمظن يلا يموظنم ىلع هتعضو فیطل حرش اذه :يفخلا
 هناحبس هلأسأ ءاهدراوشو اهدباوأ هب ديقأو ءاهدصاقم هب حّضوأ یفلا

 هبو لوقآف «ميظعلا زوفلل ابحوم ,ميركلا ههجول اصلاح هلعجي نأ

 :نیح لک يف نيعتسأ
 يماظن يف أدبأ هدمح عم ماكحألا عراش هلإلا مسب

 ىدهاب اناتأ دق ّىبن ىلع ادمرس مالسلاو ةالصلا مث

 ماوعألاو رهدلا رم ىلع ماركلا هبحصو هلآو
 تلك. منا نين كم تا ین علان دقو

 دصاقلا يف لوبقلاب زوفلاو 2 دحاولا ميركلا هبر قيفوت
 ديرف رهاب رد دقعو ق روا كو

 يفي نم وأ لماعلا هحاتحي قفلا مسر دوقع هتیمس
 درا رك سیف نكد يعم دوصقملا يف عرشأ انأ اهو
 املع دق هلهأآ نع هحیجرت ام غابثا بحاولا نأب ملعا

 ملعاف كاذ فالح اوحح ري ۸و ةياورلا ّرهاظ ناك وأ



 حوجرلاب ءاتفالاو لمعلا زاوج مدع ۸ يتفلا مسر دوقع حرش

 [ح وجرلاب ءاتفالاو لمعلا زاوج مدع]
 عبتی نأ «هريغ يفي وأ هسفنل لمعي نأ دارآ نم ىلع بحاولا نأ يأ
 حوحرلاب ءاتفإلا وأ لمعلا هل زوجي الف هبهذم ءاملع هححر يذلا لوقلا

 .مظنلا يف يأيس امك «عضاوملا ضعب يف الإ
 رجح نبا ققحملل ىربكلا ىواتفلا يفف .كلذ ىلع عامجإلا اولقن دقو

 فی نأ لماعلاو یفملل زوج ال هنإ :"ةضورلا دئاوز" يف لاق" :يكملا

 فالح ال اذهو .رظن ريغ نم نيهحولا وأ نيلوقلا نم ءاش ام لمعي وأ

 نم يحابلاو «حالصلا نبا امهيف عامجإلا ةياكح ىلإ هقبسو ."هيف

 امه لحي ال دلقملاو دهتحا نأ ىلع لاد يئارقلا مالک و .قفلا يف ةيكلاملا

 ءاعامجإ مارح وهو ؛یوهلل عابتا هنأل ؛ححارلا ريغب ءاتفإلاو مكحلا

 «حيحرتلا نع زجعيو «هدنع ةلدألا ضراعتت مل ام دهتجملا يف هلحم نأو

 .اعامجإ نيلوقلا دحأب مكحلا ذئنيح هدلقمل نأو

 حیحصت" هباتك لوأ يف اغبولطق نب مساق ةمالعلا ققحملا مامإلا لاقو

 ىح «يهشتلاب لد انتمثأ بهذم يف لمع نم تيأر نإ :"يرودقل
 عابتا !معن :تلقف "؟رجح مث له" :ةاضقلا ضعب ظفل نم تعم

 ريغب حیجرتلاو «مدعلا ةلزنمب ححارلا ةلباقم ف حوحرملاو «مارح یوفا
 .ع ونم تالباقتلا يف حج رم

 نم روهشلا ىلع علطی ۸ نم :يرمعيلل "لوصألا باتک"  لاقو

 ريغ نم امهنم ءاش ام مكحلاو يهشتلا هل سيلف «نیلوقلا وأ نيتياورلا

 .حیجرتلا ف رظن



 حوجرملاب ءاتفالاو لمعلا زاوج مدع ۾ يتفملا مسر دوقع حرش

 نوكي نأب يفتكي نم نأ ملعا :یفلا بادآ يف ورمع وبأ مامإلا لاقو

 نم ءاش ام لمعيو «ةلأسملا يق هحو وأ .لوقل اقفاوم هلمع وأ هاوتف

 .عامجإلا قرخو لهج دقف «حيجرتلا ف رظن ريغ نم هوحولاو لاوقألا
 املف ءهرضي ام اهيف اوتفأف قعقاو هل تعقو هنأ يحابلا ىكحو

 قفاوت بلا ىرحألا ةياورلاب هوتفأو كل اه انملع ام :اولاق «مهأس

 يف هب دتعي نمم نيملسملا نيب فالح ال اذهو :يجابلا لاق .هدصق

 .زوحي ال هنأ عامجإلا

 رب يفملا نأ الإ مكاحلاو يفملا نيب قرف الو :ةيضقألا لوصأ يف لاق

 وه اع ايتفلاو مكحلا امأو :هدعب لقن مث .هب مزلم يضاقلاو «مكحلاب

 دحأل حیجرت دجوی مل اذإ ام ناس عامجالا فالخف حوحرم

 یفتکی ال هنأ ىلإ ةراشإ حیجرتلا لهأ يأ "هلهأ نع" :يلوقو .نیلوقلا

 .ناك ملاع يأ حیجرتب

 "اشاب لامك نبا ب ریهشلا نامیلس نب دمح قيدلا سش ةمالعلا لاق دقف

 هلوقب يفي نم لاح ملعی نأ دلقلا يفملل دب ال :هلئاسر ضعب يف

 ذإ ؛دالبلا نم دلب ىلإ هتبسنو «هبسنو هماب هتفرعم كلذب يعن الو
 «ةياردلا يف هتجردو فیاورلا يف هتفرعم لب «ئيغي الو كلذ نمسی ال

 نيب زییمتلا يف ةيفاو ةريصب ىلع نوکیل ؛ءاهقفلا تاقبط نم هتقبطو

 .نیضراعتلا نیلوقلا نيب حیحرتلا يق ةيفاك ةردقو «نيفلاحتملا نیلئاقلا



 ءاهقفلا تاقبط 1 يتفلا مسر دوقع حرش

 [ءاهقفلا تاقبط]
 :تاقبط عبس ىلع ءاهقفلا نإ :لوقنف

 كلس نمو ةعبرألا ةمئاللک «عرشلا يف نيدهتجملا ةقبط :ىلوألا
 نع عورفلا ماكحأ طابنتساو «لوصألا دعاوق سيسأت يف مهكلسم

 .لوصألا يف الو عورفلا يف ال .دحال ديلقت ريغ نم ةعبرألا ةلدألا
 رئاسو دمو .فسوی ييأك .بمذلا يف نيدهتجملا ةقبط :ةيناثلا

 ةلدألا نع ماكحألا جارختسا ىلع نيرداقلا ةفينح يبأ باحصأ

 هوفلاخ ناو ميف مهذاتسأ اهررق ىلا دعاوقلا بسح ىلع ةروكذملا

 .لوصألا دعاوق يف هنودلقي مهنكل «ع ورفلا ماكحأ ضعب يف

 بحاص نع اهيف ةياور ال يلا لئاسملا يف نيدهتحما ةقبط :ةثلانلا

 يعركلا نسحلا يبأو «يواحطلا رفعح يبأو ,فاصخلاك ,بهذملا

 مالسإلا رخفو ؛يسحرسلا ةمئألا سو «يناولحلا ةمئألا سئو
 ىلع نوردقي ال مهنإف «مهريغو ناخ يضاق نيدلا رخفو «يودزبلا

 نوطبنتسي مهنكل «عورفلا يف الو لوصألا يف ال «مامإلا ةفلاخم

 ءاهررق لوصأ بسح ىلع هنع اهيف صن ال قلا لئاسملا نم ماكحألا

 .اهطسب دعاوق ىضتقمو

 ةنس يحخركلاو هرم ةنس ي هاحطلا و ۲۳۲۱ ةنس فاصخملا يفوت :لوقأ ٠ فاصخاک

CTE °ةنس يودزبلا و ع5 ه هنس دودح ق ىسحرسلاو 255 ةنس ناولحلاو  

 4۲۸ ةنس يرودقلاو ۰۳۷۰ ةنس يزارلاو ۰0۹۳ ةنس ناخ يضاقو ۲
 ۵٩۳. ةنس ةيادما  بحاصو



 ءاهقفلا تاقبط ۱۹ يتفلا مسر دوقع حرش

 مهفإف ءهبارضأو يزارلاك «نيدلقملا نم جیرختلا باحصأ ةقبط :ةعبارلا

 مهطبضو «لوصألاب مهتطاحإل مهنكل ءالصأ داهتجالا ىلع نوردقي ال
 لمتحم مكحو «نيهحو يذ لمحب لوق ليصفت ىلع نوردقي «ذحأملل
 «نيدهتحما هباحصأ نم دحأ نع وأ ,بهذلا بحاص نع لوقنم «نيرمأل

 .عورفلا نم هرئاظنو هلاثمأ ىلع ةسياقملاو ءلوصألا يف مهرظنو مهيأرب

 جیرخ يف اذك :هلوق نم "ةيادف" نم عضاوملا ضعب يف عقو امو

 .ليبقلا اذه نم يزارلا جيرختو «يحركلا
 يرودقلا نسحلا يبأك «نيدلقملا نم حيحرتلا باحصأ ةقبط :ةسماخلا

 ىلع تاياورلا ضعب ليضفت مفأشو .امهلاثمأو "ةيادحلا" بحاصو

 اذهو «حضوأ اذهو «ةياور حصأ اذهو «ىلوأ اذه :مهوقب ءرخآ ضعب

 .سانلل قفرأ اذهو «سايقلل قفوأ
 يوقلاو یوقالا نيب زییمتلا ىلع نیرداقلا نیدلقلا ةقبط :ةسداسلا

 باحصأك «ةردانلا ةيا و رلا و بهذلا رهاظو ةياورلا رهاظ و فیعضلا و

 بحاصو "راتخلا" بحاصو «"زنكلا" بحاصک ةربتعلا نوتلا

 لاوقالا مهبتک يف اولقنی ال نأ مهفأشو عمحبا بحاصو «"ةياقولا"

 .ةفيعضلا 5 قد ودرلا

 نيب نوقرفی الو رکذ ام ىلع نوردقی ال نیذلا نیدلقلا ةقبط :ةعباسلا

 معز نمل افالخ ,صاصحماب فورعلا يزارلا ركب يبأ نب يلع نب دمحأ وه :يزارلاك
 ؛يح رکلا ةعاج نم وهو ةئیضلا رها وحجا 5 هدافأ امك «يزارلا ريغ صاصحبا نأ

 «ةنس نيتسو سمخ نع ۳۷۰ ةنس هتافو نأ ركذو «يميمتلا تاقبط. يف هتمجرت مامتو



 اج ءاتفالا زوجي ال يتلا بتکلا ٩ يتفلا مسر دوقع حرش

 نودجی ام نوعمج لب «نيميلا نم لامشلا نوزیع الو ءنيمسلاو ثغلا

 ءيش فذح عم یهتنا .لیولا لک مهدلق نمل لیولاف ؛ليل بطاحک
 .كلذ يف مالکلا ةيقب قأتسو .ریسی

 نم هيف فلتخلا حجار ةفرعم نأ كش الو :"ةيريخلا یواتفلا" رخآ يفو

 .ملعلا ليصحت يف نيرمشملا لامآ ةياه وه - افعضو ةوق هبتارمو هحوحرم
 ؛امهيف ةفزاحملا مدعو «باوجلا يف تّبتلا يضاقلاو يفملا ىلع ضورفلاف

 عابتا مرحيو .هدضو لالح ميرحتب ىلاعت هللا ىلع ءارتفالا نم انو

 ةبيصملاو «ىربكلا ةيهادلا وه يذلا لاملا ىلإ ليملو يهشتلاو یوفا

 .يقش لهاج لك الإ هيلع رساجتي ال ميظع رمأ كلذ ناف «یمظعلا

 [امب ءاتفإلا زوجي ال يتلا بتكلا]
 حجرلا لاحو «لاوقألا نم حجارلا عابتا بوجو تملع ثيحف :تلق

 باتك ةعجارم درجع اننامز لهأ رثكأ هب في ام ةقث ال هنأ ملعت «هل

 "ةياقنلا حرش"ك «ةررحملا ريغ اصوصح قرحأتلا بتكلا نم

 ةدشل افاف ؛اهوحنو "رئاظنلاو هابشألا"و راتخلا ردلاو" «ناتسهقلل

 نم هيلع تلمتشا ام عم «زاغلألاب قحلت تداك زاجيإلاو راصتخالا

 لب ؛حجارلا فالع وه ام حیحرتو وو لغلا ف طقسل
 .بهذلا لهأ نم دحأ هب لقي مل ام «ريغلا بهذم وه ام حیجرت

 نمو :لاق هللا ةبه دمحم ةمالعلل "هابشألا حرش" لئاوأ يف تيأرو

 مدعل ؛"يناتسهقلا"و زنکلا حرش "نيكسم الم" :ةبيرغلا بتكلا
 بحاصك .ةفيعضلا لاوقألا لقنل وأ ءامهيفلؤم لاح ىلع عالطالا



 يلصألا ذخألا ىلإ ةعجارلا موزل ۱۳ يفلا مسر دوقع حرش

 رهنلاو «يفكصحلل "راتخلا ردلا"ك راصتخال وأ «"ةينقلا"

 .زنكلا حرش "ییعلا و

 اذإ الإ .بتکلا هذه نم ءاتفالا زوجي ال هنإ :ئينيحلا حلاص انخيش لاق

 وهو نم هتعس اذكه .اهذحام ىلع عالطالاو هنع لوقنملا ملع

 .هيلع ةدهعلاو روهشم هقفلا يف ةمالع

 [يلصألا ذخألا ىلإ ةعجارملا موزل]
 نیرحأتلا بتك نم اباتك نيرشع وحن يف لوق لقن قفتي دقو :تلق
 هلقنيو هدعب نم ينأیف هل عضاو لوأ هب أطحأ ءأطح لوقلا نوكيو
 .ضعب نع مهضعب لقني اذكهو (هنع

 "حصي ال امو هقيلعت حصي ام" لئاسم ضعب يف كلذ عقو امك ١-

 ."قئارلا رحبلا يف ميحب نبا ةمالعلا كلذ ىلع هبن امك

 عقو دقف «ةدرحملا نآرقلا ةوالت ىلع راجئتسالا ةلأسم كلذ نمو -۲

 ىفملا نإ :لاق هنأ "يرودقلا حرش ةرهوجلا"و "جاهولا جارسلا بحاصل

 راجشتسالا ةحص هب نيفملا ناف «رمألا هيلع بلقنا دقو اجتتسالا ةحص هب

 اوؤاج نيذلا نيفنصملا رثكأ نإ مث .هتوالت ىلع ال نآرقلا ميلعت ىلع

 مهنم ريثك لب «حيرص أطح وهو «هولقنو كلذ ىلع هوعبات «هدعب
 نوقلطيو «تاعاطلا ىلع راجئتسالا ةحص ىلع یوتفلا نإ :اولاق

 كلذ ىلع عرفي مهضعبو .نيرحأتملا بهذم هنإ :نولوقيو «ةرابعلا
 .لوألا أطخلا نم حرصأ أطخ هلك اذهو «جحلا ىلع راجئتسالا ةحص

 :دمحمو فسوي يبأو ةفينح يبأ «ةثالثلا انتمئأ نع لوقنلا تقفتا دقف

 نیدهتحا نم مهدعب نم ءاج نکل «لطاب تاعاطلا ىلع راجتتسالا نأ



 يلصألا ذخألا ىلإ ةعجارلا موزل ۶ يتفلا مسر دوقع حرش

 نآ رقلا میلعت ىلع هتحصب اوتفأف «حيحرتلاو جیرختلا لهآ مه نيذلا

 ان ما اب نا ها لاک دي اقع ور
 ؛نيدلا عايض هیفو «نآرقلا عاضل ةرجالا ذخأو راجئتسالا حصي م

 مهاثمأ نم اضيأ مهدعب نم قفأو .باستکالا ىلإ نیملعلا جایتحال
 راجقتسالا اوححصف ؛نیدلا رئاعش نم امهنأل ؛ةمامالاو ناذألا ىلع هتحصب

 ةفينح يبأ نع نورخأتملا هب ىفأ ام اذهف .اضیآ ةرورضلل امهیلع

 اولاقل مهرصع يف اوناک ول هباحصأو ةفينح ابأ ناب مهملعل ؛هباحصأ و

 .لوألا مضوق نع اوعجرو «كلذب

 راجفتسالا نالطب مهلقن ىلع یواتفلاو حورشلاو نوتلا تقبطأ دقو

 فوحخ يهو «ةرورضلاب كلذ اوللعو ءركذ امیف الإ تاعاطلا ىلع
 نا :لاقی نأ حصي فيكف «لیلعتلا كلذب اوحرصو «نيدلا عايض

 مدع عم یقدرحا ةوالتلا ىلع راجتتسالا ةحص نيرخأتملا بهذم
 ىلع ادحأ دحأ رحأتسی ملو رهدلا ىضم ول هنإف ؛ةروكذملا ةرورضلا

 ثيح «هيلع راجئتسالا يف راص ررضلا لب ءررض هب لصح مل «كلذ

 ايا الز ينم یراق راسو هع روع ةقرعو کت ۵ رای
 يذلا ضحا ءايرلا وهو «ةرحألل الإ أرقي ال لب ءاصلاح ىلاعت هللا هجول

 بلط يذلا باوثلا هل لصحب نيأ نمف «ىلاعت هللا ريغل لمعلا ةدار وه

 ؟هتّيمل هيدهي نأ رحأتسملا

 منع ركذلا ةلباقم يف رحألا ذحأ نإ :ناخ يضاق مامإلا لاق دقو

 ولو .رحألا نذؤملا ذحأ يف "ريدقلا حتف" يف هلثمو .باوثلا قاقحتسا

 عمج ىلإ نولصوتي اوراصف ءادحاو اسلف هل عفدي م هل باوث ال هنأ ملع



 يلصألا ذخألا ىلإ ةعجارلا موزل ٠ يتفلا مسر دوقع حرش
 نم كلذ نودقتعی سانلا راصو «نآرقلاو رک ذلا ةليسوب مارا ماطخا

 ةحصب لوقلا ىلع ةبترتلا حئابقلا مظعأ نم وهو .برقلا مظعا
 «ماتيألا لاومآ لكأ نم :هیلع بترتی ام كلذ ريغ عم .راجعتسالا

 قدو خارصلاب نیمئانلا قالقاو «مهشرف ىلع ممتويب يف سولجلاو
 تارکنلا نم كلذ ريغو نادرلاو ءاسنلا عامتحاو یانغلاو لوبطلا

 بهذلا لهأ نع لوقتلا طسب عم هلك كلذ تحضوأ امك «ةعيظفلا

 ةيصولا نالطب يق ليلغلا لبو ليلعلا ءافش" :ةامسملا قلاسر يف

 مهلحآ نم یصعلا لهأ ءاهقف ظيراقت اهيلعو «لیلاهتلاو تامتخلاب
 موحرملا يديس «ةرهاقلا رصم فم «نيكسانلا دابعلاو ءاهقفلا ةمتاح

 راتخلا ردلا" ىلع ةقئافلا ةيشاحلا بحاص «يواطحطلا دمحأ ديسلا

 .لاعت هللا همحر

 دقف ا عیفرلا بانجلل ٌباسلا ةبوت لوبق مدع ةلأسم كلذ نمو -۳

 هتبوت لبقت الو «اندنع هلتق بحي هنأ "ةيزازبلا یواتفلا بحاص لقن

 مراصلا و «يكلاملا ضایع يضاقلل "ءافشلا" ىلإ كلذ ازعو .ملسأ ناو

 «كلذ ىلع هعباتو هدعب نم ةماع ءاج مث .يلبنحلا ةيميت نبال لولسلا

 رردلا" بحاصو «مامهلا نبا نيققحلا ةمتاخ يح «مهبتك يف هورکذو
 كلذ نأ :"لولسلا مراصلا و "ءافشلا" يق يذلا نأ عم «"ررغلاو

 عم كلام مامإلا نع نيتياورلا ىدحإو «ةلبانحلاو «ةيعفاشلا بهذم

 ةمدقتملا بهذملا بتك يف لوقنملا وهو ءاندنع ةبوتلا لوبق لقنب مزجلا

 يواحطلا مامإلا رصتخم حرش"و .فسوی يبأل "جارخلا باتك"لك

 حاضيإلا ةياغ كلذ تحضوأ امك .بهذلا بتك نم اهريغو «"فتتلا و



 يلصألا ذخألا ىلإ ةعجارلا موزل ۱۹ يتفلا مسر دوقع حرش

 هيبنت" هتيمس باتک يف - ةنلاو دمحلا ىلاعت هّلو - هيلإ قبسآ مل ام

 «مارکلا هباحصأ دحأ وأ «مانألا ريح ماش ماكحأ ىلع ماكحلاو ةالولا

 . مالسلاو ةالصلا مهيلعو هيلع

 يف ركذ دقف كالفا ىوعدب نهرلا نامض ةلأسم كلذ نمو -:

 .ناهرب الب كالفا ىوعدب نمضي هنأ :كلم نبال "عمجملا حرش"و "رردلا'

 «تعلب ام ةغلاب هتميق نمضي هنأ هاضتقمو ."ريونتلا" نتم يف امهعبتو

 عم «نهرب اذإ ائيش نمضي ال هنأو «نيدلا ريخ خيشلا ةمالعلا ىفأ هبو

 نمو هتميق نم لقألاب هنامض انبهذمو كلام مامإلا بهذم كلذ نأ

 يف هحضوأ امك «هنودبو ناهربب كالفا توبث نيب قرف الب «نيدلا
 ىلع راتحلا در" ىيشاح يف هيلع تهّبنو «'قئاقحلا نع "ةيلالبنرشلا

 .هفالخ در نمو .بهذلا وه ام. ىفأ نم نايب عم «"راتخلا ردلا

 رهنلاو "رحبلا بحاص اهيف قفتا «ةريثك رئاظن هانركذ يذلا اذهلو
 يف أطخلا اهأشنم ءوهس يهو «مهريغو "راتخملا ردلا"و ,"حنملا"و

 يمازتلال ؛"راتحا در" ٍييشاح يف اهيلع تهبن .رظنلا قبس وأ «لقنلا
 0 ركذأف .اهيلإ ةلأسملا نوزعي ىلا ةمدقتلا تكلا ةعجارم اهيف

 بتكلا صوصن اهيلإ مضأو ءاهنع لقنلا يف وهسلا عقو يلا ةرابعلا
 ئغتسي ال ءاهاب يف ريظنلا ةيدع ةيشاحلا كلت تناك اذلف ءاهل ةقفاوملا

 .اهمامتإ ىلع يننيعي ر نأ هناحبس هلأسأ ءاهالطت نع دحأ

 نظی تکا وأ باتک ی ۳ ةلأسملا ىأرو «عالطالا ليلق رظن اذإف

 نيذلا نيرحأتملل بتكلا هذه نإ :لوقيو «هب یفیو «بهذملا وه اذه نأ

 نأ ردي ملو «لمعلا هيلع ام اهيف اوررحو «مهلبق نم بتك ىلع اوعلطا



 رهام ذاتسأ یدل هقفتلا نم ذب ال ۷ يتفلا مسر دوقع حرش

 .كل هانرطس امك هفالح مهنم عقی هنأو «يلغأ كلذ

 ةماع يف روطسلا وه ال اقفاوم فقولا يف ةلأسع. تيتفأ ةرم تنك دقو

 ةدمع یفکصحا نیدلا ءالع خیشلا ىلع رمألا اهیف هبتشا دقو .بتکلا

 عقوف «باوصلا فالح ىلع "راتخلا ردلا" يف اهرکذف «نيرحأتملا

 هرهظ يف اوبتك «دالبلا فم نم ةعامج ديب هب تيتفأ يذلا يباوح

 ضعب دازو راتخلا ردلا" يف عقو امل نيقفاوم «هب تيتفأ ام فالخب

 هنأل ؛لمعلا هيلع يذلا وه "يئالعلا" يف يذلا اذه نأ" :نيتفملا ءالؤه

 رظناف ."مكنم هلبقن ال هفالخ مكدنع ناك نإ هنأو ؛نیرحأتلا ةدمع

 ىلع مادقإلاو «ةيعرشلا ماكحألا يف روهتلاو .میظعلا لهجلا اذه ىلإ

 ةيشاح عحار لئاقلا اذه تيلو .ةعحارم نودبو ملع نودب ايتفلا

 نوكي ام برقأ اهنإف ؛"راتخملا ردلا" ىلع يبلحلا ميهاربإ خيشلا ةمالعلا

 .ريبعتلا يف أطح يئالعلل عقو ام هنأ ىلع اهيف هبن دقف «هيلإ
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 [ رهام ذاتسأ یدل هقفتلا نم دب ال]

 يف علاطیو أرقي صحخش يف لئس ءرجح نبا ةمالعلا یواتف ين تيأر دقو

 يف هتعلاطم ىلع دمتعيو فيو «خيش هل نكي ملو هسفنب ةيهقفلا بتكلا
 ؟ال مأ كلذ هل زوجي لهف «بتكلا

 لهاج يماع هنأل ؛هوجولا نم هحوب ءاتفالا هل زوجي ال" :هلوقب باحأف

 هل زوجي ال نيربتعملا خياشملا نع ملعلا ذحأي يذلا لب لوقی ام يردي ال

 نم الو :هنلس يوونلا لاق لب "نییاتک نم الو .باتک نم يفي نأ

 يف ةفيعض ةلاقم ىلع مهلك نودمتعي دق نيرشعلاو ةرشعلا نإف ؛ةرشع



 ةياورلا رهاظب ءاتفالا بوج و ۱۸ يتفملا مسر دوقع حرش

 نع ملعلا ذحأ يذلا رهالا فالخب ,"اهيف مهديلقت زوجي الف .بهذلا

 ملعيو «هريغ نم حيحصلا زيمي هنإف «ةيناسفن ةكلم هيف هل تراصو «هلهأ

 ‹«سانلا فی يذلا وه اذهف «هب دتعلا هحولا ىلع امي قلعتي امو لئاسملا

 اذإ- همزليف «هريغ امأو «ىلاعت هللا نيبو مهنيب ةطساو نوكي نأ حلصيو

 كلذ رحازلا ديدشلا رحزلاو غيلبلا ريزعتلا -فيرشلا بصنملا اذه روست

 لاو .ىصحت ال دسافم ىلإ يدؤي يذلا حيبقلا رمألا اذه نع هلاثمأل

 .ملعأ ىلاعت

 [ةياورلا رهاظب ءاتفإلا بوجو]
 يف لئاسملا نم ناك ام نأ :هانعم "لإ ةياورلا رهاظ ناك وأ" :يلوقو

 ناو هب فی قرهاظ ةياور نسحلا نب دمحم نع تيور يلا بتكلا

 بتك ريغ نم ىرخأ ةياور اوححص ول !معن هحیحصتب اوحرصي مل

 .هوححص ام عبتي ةياورلا رهاظ

 :رهش ىلإ ةلافكلا ةلأسم يف "لئاسولا عفنأ" يق يسوسرطلا ةمالعلا لاق

 ا ل ل زوجي ال دلقملا يضاقلا نإ"

 تا نا نأ الا ةذاشلا

 ۳ ۷ اهیف رّرح ات, هم ان

 ریغصلاو ریبکلا ریسلاو ریبکلاو زریغصلا عماجلا

 ا فسا تيتا طوسبلا عم تادایزلا مث

 رهاظ ريغ بتکلا ٿي اهدانسا ردا ونلا لئاسم هل اذک

O E  مسائل  ویمدها 



 لئاسلا تاقبط ۱۹ يتفلا مسر دوقع حرش

 [لئاسلا تاقبط]
 :تاقبط ثالث ىلع ةيفنحلا انباحصأ لئاسم نأ ملعا

 تیور لئاسم يهو ءاضيأ ةياورلا رهاظ یمستو «لوصألا لئاسم :یوالا
 ربع دمو فسوی وبأو «ةفينح وبآ مهو .بهذلا باحصأ نع

 نم اهریغو نسحلاو رفز ممي قحلی دقو ."ةئالثلا ءاملعلا مهل لاقیو

 نأ ةياورلا رهاظ ي عئاشلا بلاغلا نکل «ةفينح يبأ نع هقفلا ذحأ

 رهاظ ب یمست قلا لئاسلا هذه مث .مهضعب لوق وأ «ةثالثلا لوق نوکی

 "طوسبلا يه لا دمحم بتک يف دحو ام يه «لوصألاو ةياورلا

 ریبکلا عماجلا"و ریغصلا ريسلا"و ؛"ریغصلا عماجلا"و "تادایزلا" و

 دمحم نع تیور األ ؛ةياورلا رهاظب تيم امنإو ."ریبکلا ريسلا"و
 .هنع ةروهشم وأ ةرتاوتم امإ هنع ةتباث يهف «تاقثلا ةياورب

 بهذملا باحصأ نع ةّيورم لئاسم يهو «رداونلا لئاسم :ةيناثلا

 دمحم رحأ بتك يف امإ لب «ةروكذملا بتكلا يف ال نكل «نيروكذملا

 "تایقرلا و «"تايناجرجلا"و « تاینورافا و «تایناسیکلا ک اهريغ

 ةرهاظ تایاورب دمحم نع ورت ل اهنأل ؛ةياورلا ةرهاظ ريغ امل ليق امنإو

 .ىلوألا بتكلاك ةحيحص ةتباث

 ءاهريغو دايز نب نسحلل "درجا باتك"ك «دمحم ريغ بتك يف امإو

 دعقي نأ وهو «ءالمإ عمج "يلامألا"و .فسوي يبأل يلامألا بتك اهنمو
 هللا هحتف امب ماعلا ملكتيف -سيطارقلاو رباحاب ةذمالت هلوحو - ملاعلا

 ام نوعمجي مث «ةذمالتلا هبتكتو يلعلا يف هبلق رهظ نم هيلع ىلاعت

 ةداع كلذ ناكو ."يلامألا"و "ءالمإلا" هنومسيف ءاباتك ريصيف «هنوبتكي



 لئاسلا تاقبط ۹ يتفلا مسر دوقع حرش

 مهمولع يف اهریغو ةيبرعلا لهأو نیئدحاو ءاهقفلا نم فلسلا
 ةيعفاشلا ءاملعو - ريصملا هللا ىلإو - ءاملعلاو ملعلا باهذل تسردناف

 روصنم نب ىلعم'و «ةعامس نبا" ةياور لثم ةدرفم تایاورب امإو

 a را ل اربع
 امل نورحأتلا نودهتحا اهطبنتسا لئاسم يهو «تاعقاولاو یواتفلا :ةثلاثلا

 مهو .نیمدقتلا بهذلا لهأ نع ةياور اهیف اودج مو «كلذ نع اولئس

 مهو ارج ملهو ءامهاحصأ باحصأو دمو فسوی يبأ باحصأ

 .خيراوتلا بتكو ءانباحصأل تاقبطلا بتك مهتفرعم عضوم «نوريثك

 نباو .فسوی نب ماصع لثم اج دمحمو فسوي يبأ باحصأ نمف

 صفح يبأو «يناجزوجلا ناميلس يبأو «ةعامس نب دمحمو «متسر

 نب ريصنو «لتاقم نب دمحمو «ةملس نب دمحم :لثم مهدعب نمو «يراخبلا

 باحصأ اوفلاخي نأ مهل قفتي دقو .مالس نب مساقلا رصنلا يبأو «ىجي
 .مط ترهظ بابسأو لئالدل بهذلا

 ثيللا يبأ هيقفلل "لزاونلا باتك" انغلب اميف مهاوتف يف عمج باتك لوأو

 لزاونلا عومجب ک حآ ابتک هدعب خیاشلا عمج «يدنقرمسلا

 .دیهشلا ردصلل "تاعقاولا و يفطانلل "تاعقاولاو

 یواتفا يف امك «ةزيمتم ريغ ةطلتخم لئاسلا هذه نورحأتلا رکذ مث

 "طيحملا باتك" يف امك مهضعب زيمو .امهريغو "ةصالخلا"و "ناخ يضاق

 ,رداونلا مث «لوصألا لئاسم الوأ ركذ هناف «يسحرسلا نيدلا يضرل

 .لعف ام معنو «ىواتفلا م



 ترا خبل 2 يتفلا مسر دوقع جرش

 ["طوسبلا" خّسن]
 اهرهظأو «ةددعتم دمحم نع يورلا "طوسبلا خسن نأ !ملعاو

 نم ةعامج "طوسبملا" حرشو «"يناجزوجلا ناميلس يبأ طوسبم'

 ىمسيو «"هداز رهاوخ"ب فورعلا ركب مالسإلا خيش لثم «نيرحأتملا

 حورش مهتاطوسبمو .امهريغو يناولحلا ةمئألا سشو «"ريبكلا طوسبملا'
 حارش لعف امك "دمحم طوسبم'"ب ةطلتخم اهوركذ .«ةقيقحلا يف

 :لاقيف ءامهريغو ناخ يضاقو مالسالا رخف لثم "ریغصلا عماجلا'

 .هريغ يف اذكو هحرش دارملاو ریغصلا عماجلا" يف ناخ يضاق هركذ

 ليعامسإ خيشلا حرشو «"هابشألا ىلع يرببلا حرش " نم ًاصخلم ىهتنا
 ."رردلا حرش" ىلع يسلبانلا



 لوصألا ةياورو ةياورلا رهاظ ۲۲ يتفلا مسر دوقع حرش

 [لوصالا ةياورو ةياورلا رهاظ]
 رهاظو لوصألا ةياور نيب اشاب لامك نبا ةمالعلا قرف دقو !اذه

 ام :ةأرملا جح ةلأسم يف "ةيادهلا" ىلع هحرش يف لاق ثيح قیاورلا

 طرتشي هنأ ةياورلا رهاظ نأ :"يسحرسلا طوسبم" يف ركذ هنإ" هلصاح

 ىور هنأ :"ةريحذلا"و "طيحملا" يف ركذ هناو .اهمرحم ةقفن ردق كلمت نأ

 ءاهمرحم ةقفنو اهسفن ةقفن ىلع تردق اذإ ام ةفينح يأ نع نسحلا

 رهظ انه نمو" :لاق 9 . دمحم نع تاياورلا تبرطضاو .جحلا اهمزل

 «ةفينح يبأ نع نسحلا ةياور قیاورلا رهاظ نم يسحرسلا مامالا دارم نأ

 :لوصألا نم دارلا ذإ ؛لوصألا ةياورو ةياورلا رهاظ نيب قرفلا حضتاو

 "تادایزلا" و ریبکلا عماجلا"و "ریغصلا عماجلا"و "طوسبلا

 ملعو .دمحم ةياور اهلك لب «نسحلا ةياور اهيف سیلو «"ريبكلا ریسلا و
 ةياور رداونلا ةياور نم دارلاو قياورلا رهاظ نوکت دق رداونلا ةياور نأ

 اولفغ دق باتکلا اذه حارش ناف !اذه ظفحاف .ةروكذملا لوصألا ريغ

 لوصألا ةياورو ةياورلا رهاظ نيب قرفلا مدعب مهضعب حرص دقو «هنع

 ."ةياورلا رهاظ نوکت ال رداونلا ةياور نأ معزو

 ةياور هذه نٍ" :"ةریخذلا و "طیحا" لوق نآ كيلع یفخی ال لاول

 لوصالا ةياورل ةفلاخم نوكت نأ هنم مزلي ال «"ةفينح يبأ نع نسحلا

 بتك يف دمحم اهاور وأ «رداونلا بتك يب نسحلا اهاور نوكي دقف

 :هلوق ليلدب هنع بارطضالا مدعل ؛نسحلا ةياور ركذ امنإو «لوصألا

 رهاظ اف :يسحرسلا لوقف ذتنیحو دمحم نع تاياورلا تبرطضاو'



 ریسلا ىنعم ۲۳ يتفلا مسر دوقع حرش

 یدحا يهف «لوصألا بتک يف اهرکذ ادمحم نأ :هانعم «"ةياورلا

 نوکت دق رداونلا ةياور نأ هنم مزلی ملف مزلي ملف ذئنیحو «هنع تایاورلا

 لوصألا بتک يف ترکذ اذإ ةياورلا رهاظ نوکت معن ةياورلا رهاظ
 ال نأ هنم مزلی ال رداونلا بتک يف اهرکذ ناف ؛ةلأسملا هنهک اضيأ

 نأ تبث ول نأ هلاق ام حصي امنإو ءلوصألا بتک يف رکذ اه نوکی

 "طيح" ةرابعو «ةياورلا رهاظ بتك يف امل ركذ ال ةلأسملا هذه

 ىلع ةلفغلاب همزحل هجو الف ذشیحو «كلذ ىلع لدت ال "ةريحخذلا"و
 .ملعأ ىلاعت هللاو «هانمدق امل مهمالک قفاولا "ةيادحلا" حارش

 [رّيسلا ىنعم]
 صتخت :عرشلا یو .رومألا يف ةقيرطلا :يهو «ةريس عمج ریسلا :ةمتت
 ."ةیادها" يف اذك «هيزاغم ف 2 يبلا ريسب

 ؛رک ذلا ةفصب اهوفصوف «ريبكلا ريسلا :اولاقو :"برغملا" يف لاق

 ريس" و .رهظلا ةالص :مفوقک «باتك وه يذلا فاضملا ماقم اهمايقل

 ريسلا"ف ذئنيحو ."ريبكلا عماج"و «"ريغصلا عماج"ك أطخ "ريبكلا

 نيسلا حتفب- ال «عمجلا ظفل ىلع -ءايلا حتفو نيسلا رسكب- "ریبکلا

 .هل ةفرعم ال نم ضعب هب قطني امك «درفملا ظفل ىلع - ءايلا نوكسو

 اذ افینصت دنا هقبسل اذو لصألاب اا اف

 امدقت اذل لصألا ىلع هيف امف هدعب ريغصلا عماجلا

 اا یمن كلا. ىلا 3 ایت هدا واو



 " ریغصلا عماجلا" فیلأت ببس ع يتفملا مسر دوقع حرش

 [لصألاو .لوصألا بتك]
 يف "ةيادهلا" لوق هنمو «لوصألاب ىمست ةياورلا رهاظ بتك نأ انمدق

 لاق ."لوصألا ةياور ريغ يف فسوي يبأو ةفينح يبأ نعو" :مميتلا باب
 .طوسبملاو «تادايزلاو «نيعماجلا ةياور :لوصألا ةياور كانه" :حارشلا

 تایناسیکلاو «تايقرلاو «يلامألاو «رداونلا ةياور :لوصألا ريغ ةياورو

 هرسفيو «"لصأالا يق دمحم هركذ" :نولوقي ام ري . تاينوراهملاو

 هب رهتشا طوسبلا وه اًدرفم لصألا نأ ملعف "طوسبلا "ب حارشلا

 .لوصألا بتك يقاب نيب نم

 لصألا يمس :"نايبلا ةياغ" نع ديعلا ةالص باب يف "رحبلا" يف لاقو

 ."تادایزلا" مث ریبکلا" مث ریغصلا عماجلا" مث ءالوأ فّنص هنأل ؛الصأ

 وه هيف امف :”لصألا" دعب دمحم هفص "ريغصلا عماجلا" نإ :لاقو
 .هيلع لوعملا

 ["ريغصلا عماجلا" فيلأت ببس]
 هنع هيوري اباتك هل عمجبي نأ فسوی وبآ هنم بلط هنآ :هفیلأت ببسو

 كرابم باتک وهو .هبجعأف هيلع هضرع مث هل هعمجف «ةفينح يبأ نع

 لاق امك «ةلأسم نیئالئو نيتنثاو ةئام سهو فلأ ىلغ لمتشي

 يف هقرافي ال هردق ةلالح عم فسوي ابأ نأ :مهضعب ركذو .يودزبلا

 وهف باتكلا اذه مهف نم" :لوقي يزارلا يلع ناكو .رضح الو رفس
 .هب هونحتمي بح ءاضقلا ادحأ نودلقي ال اوناكو ."انباحصأ مهفأ

 یلع ضرع ال "ریغصلا ياا" نآ :مالسالا رخف ع "نایبل ةياغ" قو



 هأطخ لئاسم الا هللا دبع وبأ ظفح" :لاقو هنسحتسا فسوي يأ

 يسن هنکلو اهتظفح انآ" :لاق ادمحم كلذ غلب املف "هنع اهتياور يف

 .لفاونلاو رتولا باب يف "رحبلا يف اهركذ «لئاسم تس يهو

 ["ريبكلا"و "ريغصلا" نيب قرفلا]
 نسحلا نب دمحم فيلأت لك :ديفنلا تا "رحبلا يف لاقو

 دمو فسوی يبأ :نیخیشلا قافتاب وهف «"ريغصلا"ب فوصوم

 ."فسوي يبأ ىلع ضرعی مل هناف ریبکلا" فالخب

 ثحب يف "ةينملا" ىلع هحرش يف يبلحلا ٌجاح ريمأ نبا ققحملا لاقو
 هيف ناك ام الإ .فسوی يبأ ىلع بتكلا رثكأ أرق ادمحم نإ" :عيمستلا

 ةعرازلا و «"ريبكلا ةبراضملا بك دمحم فينصت نم هنإف نیبکلا مسا

 ."ريبكلا ريسلا"و "ریبکلا عماجلا"و "ریبکلا نوذأملا"و «"ريبكلا

 ام نأ" :مساق ةمالعلا هذيملت ىواتف يف امك ماما نبا ققحملا ركذو

 . اعيمج محلوق وهف ءافالح هيف دمحم ِكحي مل

 ل ہلا" فیلأت سيف |

OSیلع هحرش ل لا يسخرسلا  N 
 ببس ناکو  :لاق مث هقفلا يف دمحم هفنص فینصت رخآ وه :"ریبکلا

 ماع- يعازوألا ورمع نب نمحرلا دبع ديب عقو "ریغصلا ريسلا" نأ هفيلأت

 ام" :لاقف «يقارعلا دمحم :ليقف ؟باتكلا اذه نمل :لاقف -ماشلا لهأ

 ءريسلاب مهل ملع ال هنإف !بابلا اذه يف فينصتلاو قارعلا لهأل

 زاجحاو ماشلا بئاح نم تناک هباحصاو 6 نأ لوسر يزاغمو



 فالتخالا دنع حجارلا حیجرت هجو ۲٦ يتفلا مسر دوقع حرش

 غ رفو «كلذ هظاعف .ادمحم كلذ غلبف . احتف ةثدحم اُهإف ؛قارعلا نود

 :لاق يعازوألا هيف رظن امل هلأ يكحف .باتكلا اذه فص ىح هسفن

 نع لاعاد ناو «ملعلا عضي هنإ :تلقل ثيداحألا نم هنمض ام الول

 ملع يِذ لك لک قوفوط :میظعلا هللا قدص هيأر يف باوجلا ةباصا ةهح

 ۰.۷۹ :فسوي) 44 جیلع

 ىلإ ةلجع ىلع لمحي نأو ؛ارتفد نيتس يف اذه بتکی نأ دمحم رمآ مث

 .هنامز رخافم نم هدعو «كلذ هبجعأف «ةفيلخلا باب

 [فالتخالا دنع حجارلا حيجرت هجو]

 افلتخم ةعقاولا تناك اذإ :انؤاملع لاق" :يريبلل ' 'هابشألا حرش" لو

 حجارلا ىلإ رظنیو لئالدلاب رظنی نأ دهتجملل راتخلاو لضفألاف ءاهيف

 خیاشلا راتخي نأ الا ريسلا وهو «ريحألا فینصتلاب ذحأي دلقلاو .هدنع

 ."رفز لوق ناك ولو «هب لمعلا بجيف «هفالخ نورخأتملا

 ناكل وهف دیهشلا مکاحلل ناكل تاك تسلا ممییو

 یسخرسلا ةمألا سم طوسبم سمشلاک يذلا هحورش ىوقأ

 لدعُي هنع سیلو هفلخب لمعی سیل لوقنلا دمتعم

 عمج «"ةمئألا سمش"ب بقلم هناف «نزولا هاضتقا رييغت هيف :ةمالا سمت طوسبم

 «يناولحلا ةمئألا سمت مهنم ؛انتمئآ نم ةعامج "ةمئألا سش"ب بقل :ةدئاف .مامإ
 راتسلا دبع دمحم ةمئألا نش مهنمو «يسحرسلا ةمئألا سب هذيملت مهنمو

 ةمئألا نس هنبا مهنمو «يرحبرزلا دمحم نب ركب ةمئألا ۳ مهنم و «يردركلا

 مهنمو «يقهيبلا ةمئألا شش مهنمو «يرجبرزلا دمحم نب رکب نب رمع نیدلا دامع

 يف اذک «مالسالا سمه"ب بقلی ام اریثک و .دومحم هساو «يدنجزوألا ةمئألا سمش
 .رهلا لصف يف "ررغلاو رردلا" ىلع "يدنفآ حون ةيشاح



 مکاحلل "یفاکلا باتک " ۷ يفلا مسر دوقع حرش

 [ مک احلل "یاکلا باتك"]

 دمحم مالك عمج وه "يفاكلا باتك" نإ" :هريغو "ريدقلا حتفا يف لاق

 ."ةياورلا رهاظ بتك يه ىلا تسلا هبتك يف

 لئاسم بتك نم نأ ملعا" :يريبلا ميهاربإ ةمالعلل "هابشألا حرش" فو

 لقن يف دمتعم باتك وهو «ديهشلا مكاحلل "يفاكلا باتك" لوصألا

 «يسحرسلا ةمئألا سش مهنم «خیاشلا نم ةعامج هحرش .بهذلا

 . يسحرسلا طوسبم ب روهشملا وهو
 طوسبم :يسوسرطلا ةمالعلا لاق :يسلبانلا ليعامسإ خيشلا لاق

 لوعي الو في الو «هيلإ الإ نكري الو «هفلاخي ام لمعي ال يسحرسلا

 . هيلع الإ

 هدشنأ ام اهنم هحدم يف ةريثك اراعشأ هتاقبط يف يميمتلا ركذو

 مع

 هلئاسم ديرفلا ی رحبلا وه هنا يسحخرسلا طوسبع. كيلع

 هلئاس بئاغر لا ءاطعاب باجي هناف هيلع الا دمتعت الو

 "طوسبلا" :"هابشألا" ىلع هحرش يف يلعبلا هللا ةبه خیشلا ةمالعلا لاق

 ةمئألا دحأ ,يسحرسلا لهس يبأ نب دمحم نب دمحم ریبکلا مامالل

 ناولحلا زيزعلا دبع ةمئألا سش مزل «يلوصألا هيقفلا ملكتملا رابكلا

 فینصتلاب ذحأو «هنامز لهأ رظنأ راص يح «هب جرختو

 SSE Ea E LR ی ویلا ما

 ."نیعستو ةئام عبرأ ةنس يفوت .نيحصانلا نم اهيف ناك ةملكب



 مکاحلل "یفاکلا باتک" ۲۸ يتفلا مسر دوقع حرش

 یمسیو دمشو ؛فسوی ييأل اهنم :ةريثك تاطوسبم ةيفنحللو

 سمشلو .هداز رهاوخلو «يناحرجلا طوسبمو "لصألا"ب هطوسبم

 دیسللو يودزبلا يلع هيحألو «يودزبلا رسیلا يبألو «يناولحلا ةمئالا

 .دمحم نب رصن ثیللا يبألو «يدنقرمسلا نیدلا رصان

 وهو ءاذه "يسحرسلا طوسبم" هب دارلاف طوسبلا قلطأ ثیحو

 ,ريبكلا ماعلا ,ديهشلا مكاحلا يفاك وه اذه "يفاكلا"و ."يفاكلا" حرش

 ريمألا هالو مث «ىراخب ءاضق يلو «هللا دبع نب دمحأ نب دمحم نبا دمحم

 بتك عمجو «نيريثك نم ثيدحلا عم .هترازو ناسارخ بحاص «دیجا

 .هيلع قو «يهذلا هركذ .اذه هرصتخم يف نسحلا نبا دمحم

 مهنع تبتك نم ةلمج يف تيأر ام :"روباسین خيرات" يف مكاحلا لاقو
 هل مهفأو هموسرب ىدهأو «ثيدحلل ظفحأ ةفينح يبأ باحصأ نم

 .ةئام ثالثو نيثالثو عبرأ ةنس لوألا عيبر يف ادجاس لتق .هنم

 .اهريغو "تاراشإلا"و "یقتنلا و «"رصتخملا" ديهشلا مكاحللو :تلق

 لدي ال "رصتخلا حرش" فيلأت يف باوصلا تيأرف :يسحرسلا لوقو
 امك "يفاكلا" حرش ال "رصتخملا حرش" يسحرسلا طوسبم نأ ىلع

 هنال ؛اضی رصتخم يفاكلا ناف "هابشألا" ةيشاح يف يلمرلا ريخلا هموت

 ةياغ" يف لقنلا رثكأ دقو .تملع امك ةياورلا رهاظ بتک هيف رصتحا

 یمسلا هرصتخ يف دیهشلا مكاحلا لاق" :هلوقب "ییاکلا" نع "نایبلا

 .ملعأ یلاعت هّلاو ."يفاكلا"ب



 ةيا ورلاو لوقلا فالتخا ۲۹ يتفملا مسر دوقع حرش

 همش :تغ تابا ور :تعاحب هفینح يأ نع نأب ملعاو

 قافّرلا ٌرئاس هنم راتخي يقابلاو اهضعب اهنم راتخا

 [هتجمل نالوقلا]
 يف حصي ال هنأ :لوصألا بتك يف ءاملعلا ةماع نع لوقنملا نأب ملعا

 كلذ نوک نيعت امهنم رحأتلا فرع ناف ءضقانتلل نالوق دهتحم ةلأسم

 ضعب يف امك «هبلق ةداهشب هدعب دهتجما حيجرت بجو الاو ءاعوجر

 لقن نإف «خيرات فرعي مل نإ هنأ :اهضعب يفو .ةروهشملا ةيفنحلا بتك
 عبتم دحو ناف الإو «هدنع حيحصلا وهف «هيوقي ام هنع نيلوقلا دحأ يف

 الإو .دحو نإ تاححرلا نم رم امب حجر «بهذملا يف داهتحالا غلب
 هيف یفلا ىوتف عبتا ايماع ناك نإو .هبلق ةداهشب ءاش امهيأب لمعي

 بوصأ وه امي لمعو «نيرخأتملا عبت ًاهّقفتم ناك نإو .ملعألا ىقتألا

 .مامهلا نبا ققحملل "ريرحتلا" يف اذك .هدنع طوحأو

 [ةياورلاو لوقلا فالتخا]
 نأل ؛نيلوقلا فالتحا باب نم سيل نيتياورلا فالتخا نأ ملعاو

 نيلوقلا يف فالتحالاف «نيتياورلا فالخب امهيلع دهتحا صن نيلوقلا

 امك سکعلاب نيتياورلا يف فالتخالاو «لقانلا ال هنع لوقنملا ةهج نم

 . ريرحتلا حرش" يف هو ريمأ نبا ققحا هركذ

 فالتعالا نأ : "رردلا" يف يغيلبلا ركب يبأ مامإلا نع هدعب ركذ نكل

 :هوحو نم ةفينح يبأ نع ةياورلا يف



 ةياورلاو لوقلا فالتحخا ۹ يتفلا مسر دوقع حرش

 «ةثداح نع لكس اذإ يفنلا فرحب بيجي نأك «عامسلا يف طلغلا :اهنم

 .عمس ام لقنيف يوارلا ىلع هبتشيف "زوجي ال" :لوقيو
 هيلإ فلتخي نم ضعب ملعيو هنع عحر دق لوق هل نوكي نأ :اهنمو
 .لوألا يوريف هملعي مل رخآلاو يناثلا يوريف هعوجر
 هجو ىلع رخآلاو ؛سایقلا هجو ىلع امهدحأ لاق نوكي نأ :اهنمو

 ."عمس امك لقنيف ءامهدحأ دحاو لك عمسيف ,ناسحتسالا

 نمو «مكحلا ةهج نم :نيهجو نم ةلأسم يف باوجلا نوكي نأ :اهس»

 .عمس امك لك لقنيف .طايتحالا ةهج

 نم نيتياورلا يف فالتحالا نوكي لوألا هجولا ادع ام ىلعف :تلق

 نيلوقلا فالتحا ىلع امهيف فالتخالا ءانتبال ؛اضيأ هنع لوقنملا ةهح

 نوكي دق نيتياورلا لقان نأ هديؤيو .دحاو باب نم نانوكيف «نييورملا
 «لوصألا بتك نم باتك يف نوكت دق نيتياورلا ىدحإ ناف ءادحاو

 ؛لوصألا بتك يف امهنم لك نوكي دق لب «رداونلا بتك يف ىرخألاو
 هحولا يیاني اذهو كلب دمحم مامإلا وهو دحاو عمج نم لكلاو

 ,نيريخألا نيهجولا ىلع راصتقالا رهظألاف «يناثلا هحولا دعبيو «لوألا

 نوكي دق كلذ ضعب لب «ةياورلا هيف تفلتخا عرف لك يف ال نكل
 نأ حلصي اميف ىتأتي امنإ اذه نكل .رحآلل رخآلا ضعبلاو ءامهدحأل

  ناهجولا ىتأتي !معن «هريغو طايتحا وأ ,ناسحتساو سايق هيف نوكي

 .يوارلا فلتحا اذإ اميف نالوألا

 مكحلا يف دهتحملا ددرت ءاضيأ فالتخالا هوحو نم نإ :لاقي دقو

 ليلدلا لولدم يف هيأر فالتحال وأ «ححرم الب هدنع ةلدألا ضراعتل



 ٍدهتجم ىلإ نیلوقلا ةبسن ۳۱ يفلا مسر دوقع حرش
 و ورم وأ نیهحول المتحم نوکی دق لیلدلا ناف «دحاولا
 مهارت اذضو «هيلإ بسنیف ءامهدحأ هدنع ححرتی دق مث ءاباوج دحاو

 ححرتي ال دقو اذک هنع ةياور یو ءاذك ةفينح وبأ لاق" :نولوقی

 ةلأسم يف هنع نوكحي مهارت اذلو ءامهيف هيأر يوتسيف ءامهدحأ هدنع

 هنع ةلأسملا فو" :نولوقيف «هدنع امهيواست ديفي هجو ىلع نيلوقلا
 . نالوق وأ ناتياور

 [دهتجم ىلإ نيلوقلا ةبسن]
 حجارلا ريغب ءاتفإلاو مكحلا لحي ال هنأ :يفارقلا مامإلا نع انمدق دقو

 نع زجعو «دهتجلا دنع ةلدألا تضراعت اذإ الإ .دلقم وأ دهتخ
 اذه ىلعو .هدنع امهيواستل ؛ءاش امهيأب مكحلا هل ناف يأ .حیحرتلا

 نم نييلوصألا ضعب هلوقي امك ال «هيلإ نيلوقلا نم لك ةبسن حصيف
 ةبسن داقتعا نم مهضعب هلوقي امو ءامهنم ءيش هيلإ بسني ال هنأ

 يف امهيواست ضرفلا ذإ ؛نيعم ريغ رخآلا نع هعوجر نأل ؛هيلإ امهدحأ
 .رخآلا ىلع امهدحأ ححرت مدعو «هيأر

 هعوجرو رخآلا نع هضارعإ مدع عم امهدحأ هدنع حجرت اذإ !معن

 ضرعأ ول امأ «هنع ةياور يناثلا ركذيو «هدنع ححارلا هيلإ بسني «هنع
 طقف ححارلا وه هلوق نوكي لب «هل الوق قبي مل «ةيلكلاب رخآلا نع
 ضعب هلاق امك «عوحرلا دعب ةلأسملا يف فالخا عفتري ال نكل

 دعب لوق ىلع اوعمجأ اذإ رصع لهأ نأب مهضعب هديأو «ةيعفاشلا

 قباسلا فالخلا عافترا يف نيلوق نويلوصألا ىكح دقف «مهفالتخا

 .ىلوأ عامجإ هيف عقي مل امف



 دهتجمل نیلوقلا ناكمإ ۳۹ يتفلا مسر دوقع حرش

 [دهتجمل نیلوقلا ناكمإ]
 نوکی نأ نکع ال هنآ نم اندنع لوصألا بتک قد رکذ ام نکل

 ىلع - رهظي امیف - بم هنأل ؛كلذ يفاني -رم امك- نالوق دهتجملل

 ىلإ راصی نيتيآ نيب ضراعتلا عقو اذإ هنأ :ةلدألا ضراعت يف اورکذ ام

 «سايقلا ىلإف تضراعت ناف «ةباحصلا لاوقأ اف ضراعت ناف «ثيدحلا
 ةداهشب لمعيو ءامهيف ىرحتي هنإف «حيحرت الو ناسايق ضراعت ناف

 قوف ليلدب الإ رحآلاب لمعلا هل سيل ءامحدحأب لمع اذإف «هبلق

 اذطو ."رحت ريغ نم ءاش امهيأب لمعي :يعفاشلا لاقو" :اولاق .يرحتلا

 ةلأسم يف انباحصأ نع ناتياورلا امأو .رثكأو نالوق ةلأسملا يف هل راص

 نكل «ىرحألا نود ةحيحص امهادحإف «نيتقو يف اتناك امنإف «ةدحاو

 .امهنم ةرخأتملا فرعت م

 امو ریخالا ةفرعم مدعلف ؛"ناتياور مامالا نع هيف" :لاقي امف اذه ىلعو
 نوكل وأ «لوألا هلوق اهنأب مهملعل ام "اذک هنع ةياور يقو" :هيف لاقي

 .برقأ اذهو لوصالا بتك ريغ يف هنع تيور ةياورلا هذه

 مزلي هنأل ؛لکشم ةلدألا ضراعت ثحب يف هوركذ ام نأ ىفخي ال نكل
 BE لمعلا هيف زر ال تامل نع ناتیاور هیف نب ركر رشا "ذنب

 هيلإ بسني ال هنأو ءامهنم ةلطابلا نم ةحيحصلاب ملعلا مدعل ؛امهنم

 يف عقاو كلذ نأ عم «نييلوصألا ضعب نع رم امك ءامهنم ءيش
 «ىرحألا ىلع نيتياورلا ىدحإ نوححري مهارنو ( ىصخت ال لئاسم

 ددعت نايب نم يغيلبلا مامإلا نع رم ام رهظي يذلاف .هيلإ اهوبسنيو



 ةقيقح هلاوقآ مامالا باحصأ لاوقآ ۳ يتفلا مسر دوقع حرش

 هددرت نم هانرکذ ام ةدايز عم مامالا نع ةياورلا فالتحا يف هجوألا

 هدنع حجرم مدع عم هيأر يف امهنم لک لامتحاو «نيمكحلا يف

 .لمأتف .هريغ وأ رحت وأ «ليلد نم امهدحأل

 ةراملا ةعبرألا هجوألا نم ادارطا رثكأ هانلق يذلا هحولا اذه نأ ىفخي ال مت

 .هريغو طایتحا وأ «ناسحتسا هيف ام هلومشل ؛نیتیاورلا فالتحا يف

 ةقيقح هلاوقأ مامإلا باحصأ لاوقأ]

 هعروو هطايتحا ةدش نم هنس ةفينح ابأ مامإلا نأ ملعاف كلذ ررقت اذإ

 مکل هجوت نإ" :هباحصأل لاق - ةمحرلا راثآ نم فالتعالا نأب هملعو

 هاكح امكءاهحجريو «هنع ةياورب ذحأي لک ناكف ."هب اولوقف «ليلد

 ."راتحملا ردلا" يف

 الوق تلق ام" ؛فسوب وبآ لاق :تایانلبا باتک نم "ةیلباولولا" قو
EEلادا دز ی يورو هلاق ناک دف ۱ ال ضب  

 ةراشإ اذهف . هنع عحر مث هلاق دق الإ ءيش يف ةفينح ابآ تفلاخ ام"

 ؛يأرو داهتحا نع اولاق ام اولاق لب «فالخلا قیرط اوکلس ام ممنأ ىلإ

 .ةفينح وبآ مهذاتسأ هلاق امل اعابتا

 اعطق ملعي مهنم دحاو لوقب ذحأ اذإو : يسدقلا يواحلا" رحآ فو

 هباحصأ عيمج نع يور هنإف ؛ةفينح يبأ لوقب ا هب نوکی هنأ

 يف انلق ام" :اولاق مهنأ ,نسحلاو «رفزو «دمحمو «فسوي يبأك رابكلا

 اناميأ هيلع اومسقأو ."ةفينح يبأ نع انتياور وهو الإ ًالوق ةلأسم
 ام فيك هل الإ بهذم الو باوج هقفلا يف نذإ ققحتي ملف ءاظالغ

 .ةقفاوملل زاجا قيرطب الإ هريغ ىلإ بسن امو «ناک



 حص اذإ ثيدحلاب لمعلا 041 يتفملا مسر دوقع حرش

 مكحلاك راص هنأل ؛هل الوق قبي مل لوق نع دهتحملا عجر اذإ :تلق ناف

 سيل «هيف هل نيفلاخم هباحصأ هلاق امف ذئنيحو يتأيس امك «خوسنلا

 ىفنحلاو ؟هيلإ بسنت فیکف مه بهاذم مضاوقآ تراص لب «هبهذم

 .هريغ نود هيلإ بسن اذلو قفينح ابأ دلق امنإ

 راتحا در" ّييشاح يف هنع تبحأو «كلذ تلكشتسا تنك دق :تلق

 هلاوقأ نم اوذحأي نأب هباحصأ رمأ امل مامإلا نأب :"راتخملا ردلا ىلع

 ىلع هئانتبال ؛هل الوق هولاق ام راص «هيلع ليلدلا اهنم مهل هجتي ام

 .هجو لك نم هنع اعوجرم نكي ملف «مه اهسّسأ قلا هدعاوق

 [حص اذإ ثيدحلاب لمعلا]

 نع "هابشألا" ىلع هحرش لوأ يف يريبلا ةمالعلا هلقن ام اذه ريظنو

 نبا خيشو "ةينابهولا" حراش دلاو «ریبکلا ةنحشلا نبال "ةيادهلا حرش"

 لمع «بهذملا فالح ىلع ناكو ثيدحلا حص اذا" :هصن و «مامهلا

 ایفنح هنوک نع هدلقم جرخي الو «هبهذم كلذ نوکیو «ثيدحلاب

 وهف ثيدحلا حص اذإ" :لاق هنأ ةفينح ىلأ نع حص دقف «هب لمعلاب

 نم هريغو ةفينح يبأ نع ربلا دبع نبا مامالا كلذ ىكح دقو «"يهذم

 .ةعبرألا ةمئألا نع نارعشلا مامالا اضيأ هلقنو ."ةمئألا

 ةفرعمو «صوصنلا ف رظتلل هلهآ ناك هم. كلذ نأ یفخت الو داف

 هب اولمعو لیلدلا ف بهذلا لهأ رظن اذاف .اهخوسنم نم اهمکحم

 ققحا در اذل و .یوقالا لیلدلا عبتاو هنع عحر هلیلد فعضب ملع ول هنأ



 حص اذإ ثیدحاب لمعلا o+ يتفلا مسر دوقع حرش

 نع لدعی ال هنأب «نيمامإلا لوقب اوتفآ ثيح خیاشلا ىلع مامما نبا

 .هلیلد فعضل الا مامالا لوق

 اونذأي ۸ ذإ ؛بهذلا يف الوق قفاو اذإ ام. كلذ دييقت يغبني :اضیآ لوقآ و

 نأل ؛انتمئأ هيلع قفتا ام ةيلكلاب بهذلا نع جرح امیف داهتجالا يف

 هآر ام ححرآ الیلد اوآر مهنأ رهاظلاف .هداهتحا نم ىوقأ مهداهتحا

 نیققحا ةناخ هخیش قح يف مساق ةمالعلا لاق اذطو «هب اولمعی ۸م ىح

 لاقو "بهذلا فلاخت ىلا انخیش ثاحبأب لمعي ال" :مامهلا نب لامکلا

 نب زوصنم نب نسحلا ةمالعلا مامالا لاق" :يرودقلا ىلع هحیحصت يف
 مسر" :یواتفلا باتك يف "ناخ يضاق" ب فورعملا يدنجزوألا دومحم

 نع ةيورم تناك نإ «ةلأسم نع يفتسا اذإ انباحصأ نم اننامز يف یفلا

 يفیو مهيلإ لیع هنإف «مهنيب فالح الب ةرهاظلا تاياورلا يف انباحصأ

 نوكي نأ رهاظلا نأل ؛انقتم ادهتحم ناك نإو هيأرب مهفلاخي الو «مهوقب

 رظني الو «مهداهتجا غلبي ال هداهتجاو «مهودعي الو انباحصأ عم قحلا

 اوزيمو «ةلدألا اوفرع مهنأل ؛اضیآ هتجح لبقت الو «مهفلاخ نم لوق ىلإ

 ةمئألا ناهرب حرش نع هوحن لقن مث .خلإ هدض نيبو تبثو حص ام نیب

 .فاصخلل "ءاضقلا بدأ" ىلع

 رم امك ءاهوحنو ةرورضل انتمئأ هيلع قفتا امع اولدع اعر نكل :تلق

 يف يلا تاعاطلا نم هوحنو «نآرقلا ميلعت ىلع راجئتسالا ةلأسم يف

 زوجي ذئنیحف ءاقباس هانررق امك «نيدلا عايض اهيلع راجتتسالا كرت
 ٍنأيسو «"يسدقلا يواحلا" نع ابيرق هركذن امك «مهوق فالخب ءاتفالا

 .فرعلا ىلع مالكلا دنع حرشلا رخآ اضيأ هطسب



 ۴۳722 ىلع نا ۳ . یافت و ا يا
 [مامالا دعاوق ىلع خیاشلا تاجیرخم]

 نع جرخي ال مظعالا مهمامإ باحصألا اهیف فلاح ام نأ :لصاحلاو

 فرعلا ىلع خياشملا هانب ام اذكو «نوربتعملا خياشملا هححر اذإ هبهذم

 ؛اضیا هبهذم نع جرخي ال كلذ وحنو «ةرورضلل وأ نامزلا رّيغتل ثداحلا
 اماذك و يامالا ةهج نم هب نوذأم مهدنع هليلد حجرتل هوححر ام نأل

 ؛هولاق اع لاقل اّيح ناك ول هنأ رابتعاب ةرورضلاو نامزلا ريغت ىلع هونب

 .هبهذم ىضتقم وهف ءاضيأ هدعاوق ىلع بم وه امنإ هولاق ام نأل

 هنع يور اميف الإ اذک ةفينح وبآ لاق" :لاقي ال نأ يغبني نکل

 .انلق امك ."اذك ةفينح يبأ بهذم یضتقم" :هیف لاقي امنإو ءاحيرص

 ىلع سایقلاب وأ «هدعاوق نم ماكحألا ضعب خیاشلا تاجیرخت هلثمو
 لاقي ال هلك اذهف "اذک نوکی اذکب هلوق سايق یلعو" :مهوق هنمو هلوق
 لهأ لوق هنأ یعع. هبهذم یمسی نأ حصي !معن « ةفينح وبأ لاق" :هیف

 .هبهذم ىضتقم وأ هبهذم

 اذإ" :ءاضقلا باتک يف "ررغلاو رردلا" بحاص لاق امل اذه نعو

 لصأ يأ" :لاق - "ذفنی ال هبهذم فالخب هيف دهتحجب  يضاقلا یضق

 «سکعلاب وأ «هوحن وأ يعفاشلا بهذم ىلع مکح اذإ يفنلاک بهذلا

 نم امهوحن وأ .دمحم وأ .فسوی يأ بهذع. يفنحلا مکح اذإ امأو

 ."هيأر فالخب امكح سيلف مامالا باحصأ

 لئاسملا ةبسن نم برقأ «هبهذم ىلإ ةجرخلا لئاسملا ةبسن نأ رهاظلاو

 هدعاوق ىلع ةينبم ةحرخملا نأل ؛هيلإ دمحم وأ فسوي وبأ اب لاق ىلا

 باحصأ نم هوحنو فسوي وبأ اب لاق ىلا لئاسملا امأو «هلوصأو



 مامالا دعاوق ىلع خیاشلا تاجيرخت ۳۷ يتفلا مسر دوقع حرش

 مهنأل ؛مامالا دعاوق اهیف اوفلاخ مهل دعاوق ىلع بم اهنم ریثکف «مامإلا

 .لوصألا بتکب ةفرعم هل نم هفرعی امك ءاهلك هدعاوق اومزتلی مل

 نوکت - رم ام ىلع - هنع تایاور مهللاوقأ تناك اذإ :لاقی دق !معن

 اضيأ اذه یلعو .اهیلع لاوقألا كلت ءانتبال ؛اضيأ هل دعاوقلا كلت

 يلا هدعاوق ىلع اهئانتبال ؛برقآ هبهذم ىلإ تاجیرختلا ةبسن نوكت
 ذفن ءاهنم حص ام يضاقلا ىضق اذإف .اهيلع هلاوقأ بو اهححر

 .باحصألا لاوقآ نم حص امم. ذفنی امك .هژاضق

 لاو باهولا كلملا حتف نم بابلا اذه يف هریرقت يل رهظ ام اذهف

 .بآلاو عجرلا هيلإو باوصلاب ملعأ ىلاعت

 راتخلا وه بوقعی لوقف رايتحا هل دجوی مل ثيحو

 نسحلا دايز ُنباو رفز مث -نسحلا هلوقف دمحم مث
 هابحاص ّمامإلا فلاخ نإ هاوتف يف رييختلاب ليقو
 حصألا داهتجا يذ ٍتفمل اذو حجر ىوقأ هليلد نم ليقو



 بهذلا تایاور نيب بیترتلا ۳۸ يتفلا مسر دوقع حرش

 [بهذلا تایاور نيب بیترتلا]
 يف دهتحب زوجي ال ءانتمئأ هيلع قفتا ام نأ افنآ هانررق ام تملع دق

 .حصأ مهيأر نأل ؛هيأرب هنع لدعي نأ مهبهذم

 ءاوس «ةفينح وبأ هراتحا ام مدقي اوفلتخا اذإ مه ىلإ انه ترشأو

 هراتعا ام مدق «رايتخا هل دجوي مل ناف ءال وأ هباحصأ دحأ هقفاو

 مامإلا ةداعو «مامإلا باحصأ ربكأ فسوي يبأ مسا وهو «بوقعي

 هناف «ةفينح ابأ هعم ركذ اذإ الإ هتينكب فسوي ابأ ركذي هنأ دمحم

 كلذ ناكو «"ةفينح يىبأ نع بوقعی" :لوقيف «ملعلا همساب هركذي

 اعیمج هلا مهر - ةفينح نأ هخیش عم ابدت .فسوی نأ نم ةيصوب

 يبأل دحوي ۸ ثيحو - ةمايقلا موي ىلإ عفنلا مه مادأو «ممي انمحرو

 ةفينح يأ باحصأ لجأ «نسحلا نب دمحم لوق مدق «رايتخا فسوي

 يف امهلوقف .دایز نب نسحلاو رفز لوق مدقي هدعب مث .فسوی يبأ دعب
 هفلاخ اذإ :ليقو .نسحلا لوقب مث :"رهنلا" ةرابع نكل قدحاو ةبتر

 دهتحملا يفملا الإ ريختي ال :ليقو .فملا ريختي «لوقب درفناو هباحصأ
 .ىوقأ هليلد ناك ام راتخيف

 لوق ىلع قالطالا ىلع ىوتفلا مث :"ةيجارسلا ىواتفلا" يف لاق

 نب نسحلاو رفز لوق مث .دمح لوق مث .فسوی يبأ لوق مث «ةفينح يبأ
 قفلاف «بناح يف هابحاصو «بناح يف ةفينح وبأ ناك اذإ :ليقو .دايز

 "ريونتلا" نعم يف هلثمو .ادهتحب يفملا نكي مل اذإ حصأ لوألاو .رايخلاب

 .ءاضقلا باتك لوأ



 بهذلا تایاور نيب بیترتلا ۳۹ يتفملا مسر دوقع حرش

 نع ةلأسلا يف دحوي ۸ ىمو :"يسدقلا يواحلا" باتک رحآ يف لاقو

 .دمحم لوق رهاظب مث .فسوی يبأ لوق رهاظب ذحوی قياور ةفينح يبأ

 ناك نم رخآ ىلإ ربكألاف ربكألا مهريغو نسحلاو رفز لوق رهاظب مث
 دمحمو فسوي يبأ لوق ناك مو :هلبق لاقو .باحصألا رابك نم

 ول هنأ ملعو ةرورضلا هيلإ تسم اميف الإ هنع ىدعتي ال «هلوق قفاوم
 .هعم امهدحأ ناك اذإ اذكو .هب فأل ءاوأر ام ىأر ةفينح وبأ ناك

 لاقو .هلوق رهاظب ذحأي :خياشملا ضعب لاق هاظلا يف هافلاخ ناف

 ىفأ ءاش ناو هلوق رهاظب ىفأ ءاش نإ ءامهنيب ری قفلا :مهضعب

 ."ليلدلا ةوقل ةربعلا نأ حصألاو .امهوق رهاظب

 لودعلا زجي ۸ «باوح ىلع هابحاصو ةفينح وبأ قفتا اذإ هنأ لصاحلاو

 باوجب امهنع درفنا اذإ امأو .امهدحأ هقفاو اذإ اذكو «ةرورضل الإ هنع

 ىلع اقفتي ۸ نأب ءاضيأ باوحب امهنم لك درفنا نإف «هيف هافلاخو

 ىلع اقفتاو هافلاح اذإ امأو .اضيأ هلوق حیجرت رهاظلاف ,دحاو ءىش

 ححري :ليقف «بناح يف اهو بناح يف وه راص يح «دحاو باوح

 .يفملا ريختي :ليقو .كرابملا نب هللا دبع مامالا لوق اذهو ءاضيأ هلوق

 ديفي "ادهتج ىفملا نكي ۸ اذإ حصأ لوألاو" :"ةيحارسلا" لوقو

 .ادهتحب َيفملا ناك نإ يناثلا لوقلا رايتحا

 هيلع نيعتي الو «هل رهظي ام يفيف «ليلدلا يف رظني هنأ :هرييخت نعمو

 حصألاو" :هلوقب اضيأ "يواحلا" يف هححص يذلا اذهو .مامإلا لوق

 .دهتحا یفلا نأش ليلدلا ةوق رابتعا نأل ؛"ليلدلا ةوقل ةربعلا نأ



 مامالا لوق عابتا :لوألا :لاوقآ ةئالث هابحاص هفلاخ اذإ امیف راصف

 نيب لیصفتلا «حصألا وهو :ثلاثلا .اقلطم رییختلا :يناثلا .ريبخت الب

 قيفوت اذه نأ رهاظلاو .يأي امك ناخ يضاق مزج هبو «هريغو دهتجبا

 ريغ وه يذلا يفملا ىلع مامإلا لوق عابتاب لوقلا لمحب نيلوقلا نيب
 .دهتحما يفملا ىلع رييختلاب لوقلا لمحو «دهتحج

 لإ دمحم مث ءفسوي يبأ لوق مدقي «صن مامإلل دحوي مل اذإو
 ححرتي ام. ريختيف دهتجملا ىفملا امأ دهتحا ريغ قح يف اذه نأ رهاظلاو

 .هلبق ام ريظن «هليلد هدنع

 [هامإلا نيبحاصلا ةفلاخم مكح]

 هقفاو اذإ مامإلا لوقب ذخألا يف فالح ال هنأ :اذه نم ملع دقو

 اهيف افلتخم ةلأسملا تناك ناو :ناخ يضاق مامإلا لاق اذلو ءامهدحأ

 يأ ءامهوقب دعا هیبحاص دحا ةفينح يأ عم ناك ناف ءانباحصأ نيب

 باوصلا ةلدأ عامجتساو طئارشلا روفول ؛هقفاو نمو مامإلا لوقب

 رصع فالتحا مهفالتخا ناك ناف كلذ يف هابحاص هفلاخ نو .اهيف

 لاوحأ رييغتل ؛هيبحاص لوقب ذحأي «ةلادعلا رهاظب ءاضقلاك نامزو

 نيرخأتملا عامجإل ؛امهوق راتخي اهوحنو ةلماعلاو ةعرازملا فو .سانلا

 هيلإ ىضفأ ام. لمعيو .دهتحملا ىفملا ريخي كلذ ىوس اميفو .كلذ ىلع

 ."ةفينح يبأ لوقب ذحأي :كرابملا نب هللا دبع لاقو .هيأر

 ثيدحلا حص اذإ" :هلوق نم مامالا نع لقن ام نأ انمدق نكل :تلق

 رهظ امك ةيلكلاب بهذملا نع جرخي مل ام ىلع لومحم "يهذم وهف



 ام فلاح نا و لیلدلا ع ابتا زاوج هاضتقم و «قباسلا ریرقتلا نم انل

 اذإ :"ةيناحراتتلا" نع "رحبلا" يف لاق اذطو «هيبحاص دحأ هيلع هقفاو

 امهدحأ ناك ناو .قفلا ريخ بناح يف امو «بناج يف مامإلا ناك

 رخآلا لوق ىلع خياشملا حلطصا اذإ الإ ءامهوقب ذحأ مامالا عم

 .لئاسم يف رفز لوق ثيللا وبأ هيقفلا راتخا امك «مهعبتيف

 ال :"ءاشعلاو رصعلا تقو يف ءاشغلا عفر" ةامسملا هتلاسر يف لاقو

 فعضل ام وهو .بحول الإ هلوق ىلع امهدحأ وأ هيبحاص لوق حجري

 ةعرازملا يف امضوق حيجرتك «لماعتلاو ةرورضلل امإو «مامإلا ليلد
 هنأو «نامزلاو رصعلا فالتحا ببسب هل امهفالخ نأل امإو «ةلماعملاو

 .ةلادعلا رهاظب ءاضقلا مدعك ءامهقفاول امهرصع يف عقو ام دهاش ول

 :هصنو ."هحيحصت" يف مساق خيشلا ققحا ةمالعلا هلاق ام كلذ قفاويو

 اوححرو «فلتخلا يف اورظن ىح اودقفي مل نيدهتجملا نأ ىلع'

 هلوقب ذحألاو «ةفينح يبأ لوق حيجرتب مقافنصم تدهشف ءاوححصو

 امهدحأ لوق وأ ءامهلوق ىلع اهيف ىوتفلا اوراتحا ةريسي لئاسم يف الإ

 هيف صن ال اميف امهدحأ لوق اوراتحا امك «مامإلا عم رحآلا ناك ناو

 ةلباقم يق رفز لوق اوراتحا لب «يضاقلا اهيلإ راشأ قلا يناعملل ؛مامالل

 عابتا انیلعف قيقاب مقاحيحصتو مهتاحيجرتو .كلذ وحنل لکلا لوق

 ."مهتايح يف اوتفأ ول امك «هب لمعلاو ححارلا

 وهو «نیداهتحالا دحأ داهتجالاب دارملاو" :يريبلا ةمالعلا لاق :ةمتت

 صوصنم ىلع هوجولا جيرخت نم نكمتملا :هنأب فرعو «بهذملا يف دهتجملا



 عبتي لب حجري ال اننامز يف يتفلا 04 يتفملا مسر دوقع حرش
 ىلع هل لوق حيجرت نم نكمتملا «همامإ بهذم يف رحبتملا وأ «همامإ

 .هحيضوت نأیسو ."هقلطأ رخآ

 ليصفتلاب لوقلا الإ سيلف 2 ديلدلاب حيحرت ال نآلاف

 احضو دق مه يذلا ذخانف احْحصلا هفالخ نكي ام
 وز دف همه ا ی 2 0 اوححصو هبحص ضعب لاق

 رسع و ری 2 هلاعم رفزل اوصحر دق ام كاذ' عم

 [عبتي لب حجرب ال اننامز يف يتفملا]
 .ىوقأ هليلد نوكي ام یفیف ,دهتحا یفلا رييخت حصألا نأ تملع دق

 قبي ملو اننامز يف دهتحما يفملا عطقنا الو .ليصفتلا ىلع يشملا همزلي الو

 مث مامإلا لوقب الوأ یفنف «ليصفتلا عابتا انيلع بجو «ضحم ا دلقلا الإ

 وأ «هليلد ةوقل ؛هفالخ اوححص بهذلا يف نيدهتجملا رن مل ام «مثو
 اوناك ول امك اولاق ام عبتنف .مض رهظي امم كلذ وحن وأ «نامزلا ريغتل

 مهال ؛مساق ةمالعلا مالك نم افنآ هتملع امك «كلذب انوتفأو ءايحأ

 نوححري دق مهانيأر اننإف مهلمع اذه ىلعو «بهذملاب ىردأو ملعأ

 رشع ةعبس يف رفز لوق ةراتو «ةرات امهدحأ لوقو «ةرات هيبحاص لوق

 يف ةموظنم يومحلا دمحأ يديسلو «ةلاسر يف يريبلا اهركذ ءاعضوم
 دقو .رفز هب صتخي ۸ هنوکل ؛كردتسم اهلئاسم ضعب نكل «كلذ

 تدزو كردتسم وه ام اهنم تطقسأ ةديرف ةموظنم كلذ يف تمظن

 يف ةموظنملا هذه تركذ دقو «لئاسم ةدع يومحلا همظن ام ىلع

 .ةقفنلا باب نم "راتحا در" ييشاح



 مامالا ريغ لوقب ءاتفالا ۳ يتفلا مسر دوقع حرش

 [مامإلا ريغ لوقب ءاتفالا]

 خیاشملل زاح فيك :تلق ناف :ءاضقلا باتک نم "رحبلا يف لاقو

 لکشآ دق :تلق ؟نودلقم مهنأ عم مظعألا مامالا ريغ لوقب ءاتفالا

 نم نالا هتمهف ام الإ اباوح هيف َرأ مو «ةليوط ةدم كلذ َّىلع

 في نأ دحال لحي ال هنأ" :انباحصأ نع اولقن مهنأ وهو .مهمالک

 ببس اذه نإ :"ةيجارسلا" يف لقن نح «"انلق نيأ نم ملعي ىح انلوقب

 ملعي ۸ هنأل ؛اريثك هلوق فالخب يفي ناكو مامالل ماصع ةفلاخم

 .هب ىفيف هريغ ليلد هل رهظي ناك و «ليلدلا

 ظفحلاب ىفتكيف اننامز يف امأ .مهنامز يف ناك طرشلا اذه نإ :لوقأف

 نإو «بجي لب «مامإلا لوقب ءاتفالا لحيف ءاهريغو "ةينقلا" يف امك
 نم يأ - "يواحلا" يف هحّحص امف اذه ىلعو ؟لاق نيأ نم ملعن مل
 نأ اوححص دقو «طرشلا كلذ ىلع ينبم -ليلدلا ةوقل رابتعالا نأ

 مامالا لوقب ءاتفإلا انيلع بجي هنأ :اذه نم جتنيف «مامإلا لوقب ءاتفإلا

 مهقح يف طرشلا دقفل هفالخب اوتفأ امنإ مهنأل ؛هفالخب خياشملا يفأ ناو

 .هليلد ىلع فقن مل ناو ءاتفإلا انلف نحن امأو «هليلد ىلع فوقولا وهو
 ءاتفإلا يف خياشملا ىلع درلا «عضاوم يف مامما نبا ققحملل عقو دقو

 رظنلل لهأ وه نكل «هلیلد فعضل الإ هلوق نع لدعُي ال هنأب ءامهوقب

 .مامإلا لوقب ءاتفإلا هيلعف ؛هيف رظنلل لهأب سيل نمو «ليلدلا يف



 یوتفلاو رظنلا ةيلهآ 3 يتفملا مسر دوقع حرش

 [یوتفلاو رظنلا ةيلهأ]
 ىلع ةردق هل «ليواقألا نيب ازیم افراع نوکی نأ ءانه ةيلهالاب دارلاو

 هباوص رصي مل ام یوتفلل الهأ ريصي الو ءضعب ىلع اهضعب حیحرت

 و. ةربع الو «بلغ دقف رنک قیم باوصلا نال ؛هاطح نم رثکا
 «بلغألا معألا ىلع ةينبم عرشلا رومآ ناف ؛بلاغلا ةلباقع بولغلا

 :لكس دقو كرابلا نبا لاق :يردركلا بقانم ينو ةيجلاولولا يف اذک
 ثيدحلاب اريصب ناك اذإ :لاق ؟ءاضقلا يليو يفي نأ لحرلل لحي قم"

 ىدحإ ىلع لومحم اذهو ."هل اظفاح «ةفينح يبأ لوقب افراع «يأرلاو

 ةحجاح الف نرقتلا دعب امأ .بهذلا رارقتسا لبقو ءانباحصأ نع نيتياورلا

 ."ديلقتلا هنکع هنأل ؛هیلا

 اذغو ماظتنالا مدع نم مالکلا اذه يف ام كيلع یفخی الو :لوقآ

 لوقب ءاتفالا انیلع بحي" :هلوق نأب يلمرلا ريخلا هیشحم هضرتعا
 نأ دحأل لحي ال مامالا لوقل داضم "لاق نيأ نم ملعن مل ناو «مامإلا
 ءاتفالا زاوج مدع يف حیرص وه ذإ ؛انلق نيأ نم ملعی یح انلوقب يفي

 ردصي ام :لوقنف ؟هبوجو ىلع هب لدتسی فیکف «داهتحالا لهآ ریغل
 لئاق هنأ دهتحبا نع ةياكح وه امنإو «ةقيقح ءاتفاب سیل لهالا ريغ نم

 بجي فیکف «مامإلا ريغ لوق ةياكح زوحب ظحللا اذه رابتعابو ءاذكب
 يكحن امنإ نحنو ؟هفالخب خياشملا ىفأ ناو مامالا لوقب ءاتفالا انيلع

 .لمأتیلف «ريغ ال مهاوتف



 5 ملعي ىتح انلوقب ىوتفلا زوجي ال «ه يتفملا مسر دوقع حرش

 «لاق نيأ نم اوفرعو «مامإلا ليلد ىلع اوعلطا خياشملا نأ :هحيضوتو

 نوتفيف «هليلد ىلع هباحصأ ليلد نوححریف ؛هباحصأ ليلد ىلع اوعلطاو
 دق مهارن انإف ؛هليلدب مهلهل هلوق نع اولدع مهنأ مهب نظي الو .هب

 "فسوي يبأ لوق ىلع ىوتفلا" :نولوقي مث «ةلدألا بصنب مهبتك اونحش

 يف مهتبتر ىلإ لصن ملو «لیلدلا يف رظنلل الهأ نحن نكن مل ثيحو .الثم
 مه مهنأل ؛هنولوقي ام ةياكح انيلعف ,لیصأتلاو عيرفتلا طئارش لوصح

 .مهداهتحاب هريرحتو هريرقتل مهسفنأ اوبصن نيذلا بهذملا عابتأ
 اودقفي ۸ نيدهتحملا نإ" :مساق ةمالعلا لوق نم هانمدق ام ىلإ رظناو

 عابتا انيلعف :لاق نأ ىلإ اوححصو اوححرو «فلتحملا يف اورظن يح

 ."مهتايح يف اوتفأ ول امك هب لمعلاو ححارلا

 نع لودعلا يفملل الو يضاقلل سيل :"يبلشلا نبا ةمالعلا ىواتف" فو

 .هريغ لوق ىلع ىوتفلا نأب خياشملا نم دحأ حرص اذإ الإ مامإلا لوق

 اهيف حجري مل ةلأسم يف ةفينح يبأ ريغ لوقب مكحي نأ يضاقلل سيلف
 اهيف مكح ناف «هليلد ىلع ةفينح يبأ ليلد اهيف اوححرو «هريغ لوق

 .ضاقتنالا ريغ هل سيل «ضام ريغ همكحف

 [انلق نيأ نم ملعي ىتح انلوقب ىوتفلا زوجي ال]
 :نيينعم لمتحي خلإ انلوقب يفي نأ دحأل لحي ال" :مامإلا لوق نأ ملعا مث

 هدنع تبث اذإ هنأ وهو نم ردابتملا وه ام هب دارملا نوكي نأ :امهدحأ

 كلذب يفي نأ هل لحي ال ءالثم رتولا بوجوک مکح يف همامإ بهذم

 نود دهتجملا يفملاب صاح اذه ىلع هنأ كش الو .همامإ ليلد ملعي ىح
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 . هلیلد ةفرعم ریغب ریغلا لوقب ذحألا وه" :دیلقتلا ناف ؛ضحا دلقلا

 نم ذحأ هنأل ؛ديلقتب سيل هناف «هلیلد ةفرعم عم هذحخأ جرخف :اولاق

 ةجيتن هلیلد ةفرعم عم هذحآ نإ :لیق لب .دهتحا نم ال لیلدلا

 ةفرعم ىلع اهفقوتل ؛دهتجملل نوکت امن لیلدلا ةفرعم نأل ؛داهتحالا

 ردقي الو ءاهلك ةلدألا ءارقتسا ىلع ةفقوتم يهو «ضراعملا نم هتمالس
 مكحلا ذحأ ينالفلا دهتحبا نأ ةفرعم درحب امآ .دهتجبا الإ كلذ ىلع

 نم دارملا نوكي نأ دب الف .اهيف ةدئاف الف «نالفلا ليلدلا نم ينالفلا

 هديلقت هل حصي نح «هلاح فرعي نأ فا ىلع ليلدلا ةفرعم بوجو

 دهتحا لا يف الإ ىتأتي ال اذهو «هب هريغ ءاتفإو ءهب مرحلا عم كلذ يف

 .لقان وهف هريغ امأ ءةقيقح يفملا وهو ءبهذملا يف
 ةبتر ىلإ لصو نكي ۸ ثيح يفملا اذه نأل ؛ديعب اذه دارلا نوک نكل
 ليلد ةفرعم همزلي الو ءاهيلإ لصو نمل ديلقتلا همزلي قلطملا داهتحالا

 : ریرحتلا يف لاق .لوق ىلع الإ همامإ

 ضعب يف ادهتحم ناك ناو «ديلقتلا همزلي قلطملا دهتحملا ريغ :ةلأسم
 داهتجالا ئزجتب لوقلا ىلع «ضئارفلاك مولعلا ضعب وأ «هقفلا لئاسم

 همزلي امنإ :ماعلا يف ليقو .هيلع ردقي ال اميف هريغ دلقيف «قحلا وهو

 .هديلقت هل رجي ۸ الإو دهتحا دنتسم ةحص نيبت طرشب ديلقتلا

 هحراش هركذ امك «ةلزتعملا ضعبل لوق يناثلاو ءروهمدلا لوق لوألاو
 نأ ىلع لدي «ديلقتلا فيرعت نم هانمدق ام عم "ديلقتلا همزلي" :هلوقف

 كلذ ناك ولو هريغ مزلي ال هنأو ءطقف قلطملا دهتجملل ليلدلا ةفرعم
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 يماعلاب هقاحلإ قالطإ نأ" :ةيعفاشلا نم يشكرزلا نع حراشلا لقن نكل

 اوبصني مل مُمإف ؛نيرحبتملا بهاذملا عابتأ يف اميس ال ءرظن هيف فرصلا

 دلقي ال ذإ ؛نیدهتحاب مهقاحلإ يف كش الو «نيدلقملا ةبصن مهسفنأ

 ىوس انل سيل هنأل ؛امهنيب ةطساو نوكي نأ نکع الو ءادهتحجم دهتحب
 اوثدحي ال نأ نومزتلم نودهتحجم مهنأ راتخملاو :رينملا نبا لاق .نيتلاح

 موك امأو مهم ةمئاق فاصوألا نألف نيدهتحم موك امأ ءابهذم

 نوکی ثیحب دئاز بهذم فادح نالف ابهذم اوئدج ال نأ نیمرتلم

 ؛دوجولا رذعتمف «نيمدقتملا دعاوق رئاسل ةنيابم دعاوقو لوصأ هعورفل

 يف مامإ دیلقت مهیلع عنتع ال !معن .بیلاسالا رئاس نیمدقتلا باعیتسال
 دلقي نأ هل زجي مل تعقاو يف همام) ريغ بهذم ةحص هل رهظ اذإف «ةدعاق

 .هلبق نم رظن لامكل ؛دعبتسم كلذ عوقو نكل «همامإ

 ًاجيرخت مامإلا لوقب ءاتفإلا دارملا نوكي نأ :نيلامتحالا نم نناثلا

 .هلوصأ نم اطابنتساو

 :هحرشو "ریرحتلا يف لاق
 لقن ال هلوصأ ىلع اجیرخت دهتج بهذع. دهتحبا ريغ ءاتفإ" :ةلأسم

 ًالهأ -دهتحبا ماكحأ ذحأم يأ - هینابم ىلع اعلطم ناك نإ :هنیع

 عمشباو قرفلا نم انكمتم «هدعاوق ىلع عيرفتلا ىلع ارداق ءاهيف رظنلل
 ماكحأ طابنتسا ىلع رادتقالا ةكلم هل نوكي نأب .كلذ يف ةرظانملاو

 لثم 52 عقاو هناف «ريرحتلا حرش 2 هدافأ امك ديعب ريغ هدعبتسا امو :دعبتسم

 .خلإ ادج ةريثك عورف يقو لوصألا ضعب يف هوفلاخ مهفإف «مظعألا مامإلا باحصأ
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 يلا لوصألا نم بهذملا بحاص نع اهيف لقن ال يلا ةددجتملا عورفلا
 الإو ءزاج بهذلا يف دهتحماب ىمسملا اذهو .بهذلا بحاص اهدهم
 .زوج ال كلذك نكي

 نم نيققحملا نم ريثك دنع راتخلا وهو" :يدنهلل "عيدبلا حرش" يقو

 انتمثأ نم امهريغو رفزو فسوي يبأ نع لقن هنإف «مهريغو انباحصأ
 ."انلق نيأ نم ملعي مل ام انلوقب يفي نأ دحأل لحي ال" :اولاق مفآ

 نأ هل لحي الف ,.ججحلا فرعي ملو ليواقألا ظفح نم" :مهضعب ةرابعو
 ."هيف اوفلتخا اميف يفي

 ءاقلطم زوجي :ليقو .ةمالعلا هّبَرقَتساو ,دهتحم مدع طرشب زاج :ليقو
 راتخم وهو ءال مأ دهتجا مدع ءال مأ ذخأملا ىلع اعلطم ناك ءاوس يأ

 ماعلا نيب هيف قرف الف «لقان هنأل ؛ءاملعلا نم ريثكو "عيدبلا" بحاص

 لقنلا نأل ؛جيرختلا يف لب «لقنلا يف فالخلا سيل هنأب بیحأو .هريغو
 ."اقافتا اهريغو ةلادعلا نم يوارلا طئارشب لبقي .دهتحبا بهذم نيعل

 ظ ا
 لب مامالا لاوقأب صاح ريغ اذه نأ :يدنهلا هركذ امم رهظيو :لوقأ

 ةقبطلا لهأ مه بهذلا يف دهتحاب دارملا نأو .كلذك هباحصأ لوقأ

 باحصأ مهو - ةيناثلا ةقبطلا نأو .ةراملا عبسلا تاقبطلا نم ةثلاثلا

 .هدعاوقو هلوصأ بلغأ يف هودلق مم الإ قلطم داهتحا لهأ - مامإلا

 ناتیاور ةفينح يبأ نع هيفو ءرخآ دلقي نأ هل دهتجما نأ ىلع ءانب

 .اعلطم ناك نإ :هلوق ف طرشلا باوح :زاج
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 ةراف دوجوب هوربخأف «ةعمجلا یلص امل فسوي يبأ ةلأسم زاوحبا ديؤيو

 ملعأ دلقي" :دمحم نعو ."ةنيدملا لهأ نلت" :لاقف «مامحلا ضوح يف

 اذه لثم لقن ثيحو .هداهتحا اهيف مهداهتحا قفاو هنأ ىلع وأ «"هنم

 يضاقلاو «يلع يبأ خيشلاو «لافقلاك «ةيعفاشلا ةمئألا ضعب نع

 ,"هيأر انيأر قفاو لب «يعفاشلل نيدلقم انسل" :نولوقي مهأ «نيسح
 دقو .ىلوألاب دمحمو فسوي يبأ لثم «ةفينح يبأ باحصأ يف هلثم لاقي

 ,بهذملا نع مهلاوقأ جرخت مل اذه عمو «عورفلا نم ريثك يف هوفلاخ

 .هربرقت رم امك
 يفي نأ دحأل لحي ال" :هباحصأو مامالا لوق نأ هانركذ امم ررحت دقف

 بهذملا يف دهتحبا ىوتف ىلع لومحم - "؟انلق نيأ نم ملعي ىح انلوقب
 حرش و "ریرحتلا مالك نم تملع امك «جيرختلاو طابنتسالا قيرطب
 ي ةسماخلاو ةعبارلاو ةثلاثلا ةقبطلا لهأ كارتشا رهاظلاو - "عيدبلا

 انل هولقن ام عابتا انيلع نأو «لقنلاب يفتكي مهادع نم نأو - كلذ

 مماحیحرت نمو «نيمدقتملا نع ةصوصنملا ريغلا مهتاطابنتسا نم مهنع

 مهأل ؛ثحبلا اذه ردص يف هانررق امك «مامإلا لوق ريغل تناك ولو

 هب قئأ نم طخب تيأر مث :هریرقت رم امك .دهتحب نأ ىلع :هلوق ىلع فوطعم :ىلع وأ

 :طسوألا يق ناهرب نبا لاق :ةدئاف :"ةيعفاشلا تاقبط" يف نقلملا نبا لاق :هصن ام

 نب دمحمو فسوي يبأو جيرس نباو ينزملا يف ةفينح يبأ باحصأو انباحصأ فلتخا
 لك ىرأ :نيمرحلا مامإ لاقو «نيبهذملا يف :ليقو ءاقلطم نودهتحم :ليقف «نسحلا

 امههإف ,دمحمو فسوي يبأك ال يعفاشلا لوصأ فلاخي ال هنإف ءاجيرخت ينزلا رايتحا
 بهذلا نم دعت ال ينزملا تادرفت :ءوضولا باب يف يعفارلا لاق ءامهبحاص نافلاخي

 .يعفاشلا لصأ ىلع اهحرخي مل اذإ



 حیجرتلا لهأ نم مامشا نبا 9 يا مسير وع جرش
 ,ذخأملا ىلع مهعالطا دعب اوححر امنإو ءافازج هوحجر ام اوححري مل

 ."رحبلا" يق هلاق امل افالخ «كلذب مقافنصم تدهش امك

 [حيجرتلا لهأ نم مامما نبا]

 ,حيحرتلا لهأ نم مامهلا نبا ققحا نأ يف حيرص "رحبلا" مالك :هيبنت

 اميف هعابتا انلف ذتنیحو ."ليلدلا يف رظنلل لهأ هنإ" :هنع لاق ثيح

 هنإف ؛بهذملا نع جرخي مل ام «لاوقألا وأ تاياورلا نم هححريو هققحي

 هذيملت هلاق امك اهيلع عباتي الف .بهذلا اهيف فلاخ تارايتخا هل

 هنارقأ ضعب هيف لاق دقو «كلذل الهأ نوكي ال فيكو .مساق ةمالعلا

 اندلب يف ناك ام نيدلا ججح تبلط ول" :-يسابنألا ناهربلا وهو-

 . هريغ امي موقي نم
 هحرش يف يسدقملا يلع مالسالا خيش ققحا ةمالعلا حرص دق لب :تلق

 ةبتر غلب مامحلا نبا نأب" :قيقرلا حاكن باب يف "زنکلا مظن" ىلع
 لاق هنإف ؛ةبيتكلا كلت لهأ نم مساق ةمالعلا سفن كلذكو ."داهتحالا

 انؤاملع عنم امل :"هایلا ةلأسم نع هابتشالا عفر" ةامسملا هتلاسر لوأ ف

 ا یا ی ارد و

 :لاق .فسوی نب ميهاربإ قاحسإ وبآ ةمالعلا ملاعلا مامالا خیشلا هاور

 في نأ دحال لحي ال" :لاق هنأ ب ياعم

 دمحب -اهنم تلصحو مهذخأم تعبت "هانلق نيأ نم فرعي مل ام انلوقب

 .خلإ نيفنصملا نم ريثك فحص يف ام دیلقتب عنقأ ۸ و «ريثكلا ىلع -ىلاعت هللا



 حیجرتلا لهأ نم مامفا نبا ١ يتفلا مسر دوقع حرش
 يواحطلا لاق امك لوقأل -دمحلا هللو - نإو :یرحآ ةلاسر يف لاقو

 ."يبغ وأ يصع الإ دلقي ال" :ةيوبرح نبال

 ,خلإ مامإلا لوقب ءاتفإلا انيلع بجي :"رحبلا" بحاص لوق نم ذحؤيو
 افلاخم الوق ححص اذإف «ليلدلا يف رظنلا لهأ نم سيل هسفن هنأ

 ,دعاوقلا ىلع جیرختلاو طابنتسالا نع الضف «ربتعي ال هريغ حيحصتل

 :"هابشألا" هباتك يف "رحبلا" بحاص لوق دنع يريبلا هركذ امل افالح

 ؛اهیلع ماكحألا اوعرفو ءاهيلإ درت يلا دعاوقلا ةفرعم لوألا عونلا"

 ,داهتجالا ةجرد ىلإ هيقفلا يقتري امو «ةقيقحلا يف هقفلا لوصأ يهو

 .ملإ .هب ترفظ هعورف رثكأو «ىوتفلا يف ولو
 اذه يفو" :هنع هانمدق ام بهذملا يف دهتحبا فرع نأ دعب يريبلا لاقف

 يف وهو «ةدايزو یوتفلا يف ةبترلا هذه غلب دق فلولا نأ ىلإ ةراشإ

 ةلمج نم ناكو ءاياوزلا ایابخ ىلع عالطالاب هيلع یلاعت هللا نم دق ةقيقحلا

 هنم مزلي ال عونلا اذه عورف رثكأب هرفظ نأ ىفخي ال ذإ .نيعلطملا ظافحلا

 اما ىلع "رحبلا" يف همالك لد قلا ةلدألا يف رظنلا ةيلهأ هل نوكي نأ

 .لمأتف ءبهذملا يف داهتجالل طرش اف ىلعو ءهل لصحت م



 ةياورلا مدع دنع ءاتف لا قیرط 2 يتفلا مسر دوقع حرش

 ةياردلا يوذ انئاملع نع هیاورلا دحوت مل اذا مث

 رثک الا هيلع يذلا حّجري اورخأت دق نيذلا فلتحاو

 ريهشلا ثیللاو ٌَرفعج يزباو 2 ريبكلا صفح يبأو يواحطلا لثم
 ءاتفإلل جیتحاو ةلاقم ءالؤهل دحوت مل ثيحو

 داعلا موی هبر شطب شخيلو داهتحاو ٍلحب يفلا رظنیلف

 مارملا رساخ يقش یوس ماکحألا یلع رجب سیلف

 [ةیاورلا مدع دنع ءاتفالا قیرط]

 ةفينح يأ نع ةلأسملا يف دحوي ۸ ىمو :"يسدقلا يواحلا" رحآ يف لاق

 رهاظب مث دمحم لوق رهاظب مث .فسوی يبأ لوق رهاظب ذحؤي «ةياور

 ناك نم رخآ ىلإ اذكه «ربكألاف ربكألا .مهريغو نسحلاو رفز لوق

 .باحصألا رابك نم

 هيف ملكتو ءرهاظ باوح مهنم دحاو نع ةثداحلا يف دجوی مل اذإو

 لوقب ذحخؤي اوفلتخا ناف .هب ذخوی ادحاو الوق نورحأتلا خياشملا

 رفعج نار صفح ناک «نوفورعلا رابکلا هیلع دمتعا ام نیرتکالا
 .هیلع دمتعیف «مهريغو يواحطلاو ثیللا يبأو

 ربدتو لمأت رظن اهیف ّيفملا رظني ءاصن ةتبلا باوح مهنم دحوی مل ناو

 اهیف ملكتي الو ةدهعلا نع جورخلا ىلإ برقي ام اهيف دجيل ؛داهتحاو
 ميظع رم هنإف ؛هبقاريو ىلاعت هللا شخيلو .هتمرحو هبصنمل ؛افازُح

 ."يقش لهاج لك الإ هيلع رساجتي ال



 "يردآ ال" نم ملاعلل دب ال ۰۲۳ يتفلا مسر دوقع حرش

 قفاوت تناك نإ قياورلا رهاظ ريغ يف ةلأسلا تناك ناو" :ةيناخلا يفو

 قفتاو ءانباحصأ نع ةياور اه دجي ۸ ناف .اب لمعي انباحصأ لوصأ

 وه ام يفیو دهتجي «اوفلتحا ناو .هب لمعي ءيش ىلع نورحأتملا اهيف

 هقفأ وه نم لوقب ذحأي دهتحم ريغ ادلقم ىفملا ناك نإو .هدنع باوص

 رصم يف هدنع سانلا هقفأ ناك ناف «هيلإ باوجلا فيضيو «هدنع سانلا

 نم افوخ ؛فزاجي الو «باوجلاب بتكيو باتكلاب هيلإ عحري «رحآ

 . هدضو لالحلا مرحتب لاعت هللا ىلع ءارتفالا

 [ "يردآ هيل" نم ملاعلل دب هل ]

 دلقلا نأ ديفي .خلإ دهتجم ريغ ادلقم قیفلا ناك نو" :هلوقو :تلق

 يف ام هدیویو .دحأ نع اصن هيف دجي مل امیف يفي نأ هل سیل ضحا

 ءدحاو لوقب ذحخآ نورحأتلا فلتحا ناو :"ةيناخرتاتلا" نع "رحبلا

 هقفلا هوجو فرعی ناك اذإ «هيأرب دهتجي نيرخأتملا نم دجي ل ولف

 . هلهأ رواشيو

 أرق لب «كلذ فرعي ۸ نم نأ ىلع ليلد .خلإ "فرعي ناك اذإ" :هلوقف

 عضوم ىلع فوقولاو ةعحارلا ةيلهأ هل راصو همهفو «رثکآ وأ اباتك

 لاق امك «"يردآ ال" :لوقي نأ هيلع لب «هيأرب اهيف فی نآ هل سیل

 دي نم لب «مهدعب نمو ةباحصلا يدهتحب نم اردق هنم لجأ وه نم
 .ملسو هيلع ىلاعت هللا یلص .يحولاب



 ثداوخا ضعب يف دعاوقلاب ءاتفإلا ه4 يتفملا مسر دوقع حرش

 عضوع. هتفرعم مدع وأ هعالطا ةلقل صنلا هنادجو مدع نأ بلاغلاو

 بتك يف ركذ اهو الإ ةثداح عقت ام لق ذإ ؛هيف ةروكذملا ةلأسملا

 .اهلمشت ةيلك ةدعاق ركذب وأ اهنيعب اما .بهذلا

 [ثداوحلا ضعب يف دعاوقلاب ءاتفإلا]

 ةثداح نيب نوكي نأ نمأي ال هنإف ؛اهراقی ام اهريظن دوحوب ىفتكي الو

 نيبو اهنيب اوقّرف ةلأسم نم مكف ءهمهف هيلإ لصي ال «قرف هدحو امو

 انماهفأ ىلإ رمألا لكو ولو .كلذل قورفلا بتك اوفلأ ىح ءاهقريظن

 :"ةينيزلا دئاوفلا" يف ميحب نبا ةمالعلا لاق لب ءامهنيب قرفلا كردن مل

 لقنلا ةياكح قفلا ىلع امنإو طباوضلاو دعاوقلا نم ءاتفإلا لحي ال"

 بمهاذملا ةعبرألا يف ررقملا نإ" :اضيأ لاقو ."هب اوحرص امك حيرصلا

 .يريبلا هلقن ."ةيلك ال ةيرثكأ هقفلا دعاوق نأ

 وه نم لأسي وأ «باوجلا يف فقوتي نأ احيرص القن دجي مل نم ىلعف

 يفو ."ةيناخلا" نع هانلقن ام ملعي امك «ىرحأ ةدلب يف ولو هنم ملعأ

 الإ في نأ هل لحي ال داهتحالا لهأ نم نكي مل ناو" :"ةيريهظلا"

 دجوت دق !معن ."ءاهقفلا لاوقأ نم ظفحي ام يكحيف «ةياكحلا قيرطب

 امك اب ٍيفملا ٍيفيف «ةيعرشلا صوصنلل ةفلاخم ريغ ةيفرع ثداوح

 .ةموظنملا رخآ هرک ذنس



 يتفلا مسر دوقع حرش

 هررحم طباوض انههو

 حجر تادابعلا باوبأ لك يف
 ذحأ ُةديغلا اه ةياور هنع

 اقلعت اضقلاب عرف لكو

 دق ماحرألا يوذ لئاسم فو

 سايقلا ىلع مهئاسحتسا اوحجرو

 لدعي سيل يورملا رهاظو
 هيارد نع لودعلا يغبني ال

 ارفكلا يفني ءاح لوق لكو

 دهتحما هنع عحر ام لک و

 اتبثأ نوتملا يف لوق لكو

 حورشلاو حورشلا ىلع تحجرف

 اححص اظفل هاوس نكي مل ام

 تادابعلا يف ىوتفلا

 هررقم نيهنلا لهأ فدل تدع

 حص مل ام اقلطم مامإلا <

E 
 ىقتنُي هيف فسوی يبأ

 هلوقي

 سابتلا اهيف امو لئاسم الإ

 لقني ذإ هفالخ ىلإ

 هياور اهقفوب ىتأ اذإ

 ىرحأ افيعض ولو ملسم نع
 دمتعا هريغف و راص

 یتآ انمض هل حيحرت كاذف

 دمح اع ا وتقا

 هع

 حوجر تاذ نم مدقلا ىواتفلا ىلع
 احرص دق هب يذلا ححرألاف

 [لاوقألا نم حيجرتلا دعاوق]
 اهولعجو «بتكلا يف ةقرفم اهوركذ دعاوق تايبألا هذه يف تعمج

 .لاوقألا نم ححرلا ىلع ةمالع

 [تادابعلا يف یوتفلا]

 ثيح مميتلا لصف ۳ يلحلا ميهاربا ناهربلل "ةينملا حرش" يف ام :ىلوألا

 ام الإو !هركف ٌدسأ امو !هرظن قدأ ام مظعألا مامإلا رد هللف" :لاق

 ءارقتسالاب عقاولا وهو ءاقلطم تادابعلا يف هلوق ىلع ىوتفلا ءاملعلا لعح



 ماحرألا یوذ لئاسم يف ىوتفلا ه٦ يتفلا مسر دوقع حرش

 «لمعتسلا ءالا ةراهط يف امك .فلاخلا لوقک ةياور هنع نكي مل ام

 ۱ ." رمتلا ذيبن ريغ مدع دنع طقف ممیتلاو

 [اه قلعتی امو ءاضقلا يف یوتفلا]
 :یفلا باب نم "ةينقلا يفو :لاق «سبحلا لصف لیبق رحبلا يف ام :ةيناثلا

 اذک و .هتبرحب ةدايزل ؛ءاضقلاب قلعتی امیف فسوی يأ لوق ىلع یوتفلا

 ر ادم و « هنب رجنب هل ملعلا هدايز لوصحل يأ . ءاضقلا نم "ةيزازبلا" 5

 فرعو جح ال «عوطتلا جح نم لضفأ ةقدصلا نأب لوقلا نع ةفينح وبأ

 لوق ىلع ىوتفلا نأ :"هابشألا ىلع يريبلا حرش" يف داز .هتقشم

 .ءاضقلا عباوت نم يه نكل :تلق .تاداهشلا يف اضيأ فسوي يأ

 لرني «بجی ملو هيلع ىعدملا تكس ول" :ىوعدلا باتك نم "رحبلا قو

 مامالا لاق امك «بیجی نأ ىلإ سبحیف فسوی يبأ دنع امآ ءامهدنع ارکنم

 : نأ ىلإ سبحي هنأب تيتفأ اذلف قیزازبلا و "ةينقلا" 58

 [ماحرالا يوذ لئاسم يف یوتفلا]

 :ماحرألا يوذ ىلع ةمسقلا ةلأسم يف هريغو "ىقتلملا" نعم يف ام :ةثلاثلا

 ثيروت عيمج يف يأ ."رفألا بكس" يف لاق ."ىفي دمحم لوقبو'

 يفي هبو ةفينح يبأ مامإلا نع نيتياورلا رهشآ وهو «ماحرألا يوذ
 ."هضئارف حرش" يف نيدلا جارس خيشلا هلاق اذك

 عيمج يف ةفينح يبأ نع نيتياورلا رهشأ دمحم لوقو" :"يفاكلا" يف لاقو

 ."ىوتفلا هيلعو «ماحرألا يوذ



 ةياردلا نع لودعلا مدع o۷ يتفلا مسر دوقع حرش

 [سايقلا ىلع ناسحتسالا حیجرت]

 سايق ةلأسم يف ناك اذإ هنأ نم :بتکلا ةماع يف ام :ةعبارلا

 يهو «لئاسم يف الا سایقلا ىلع ناسحتسالا ححرت .ناسحتساو

 ةمالعلا اهرکذو ؛"يفطانلا سانجأ" يف ام ىلع ةلأسم ةرشع ىدحإ

 اهلصوأ يفسنلا نیدلا محب نأ رکذ مث "رانلا" ىلع هحرش يف ميجب نبا

 .نيرشعو نيتنثا ىلإ
 نيعت انه ناححرلا نعم نأ حيحصلا نأ :"حيولتلا" نع هلبق ركذو

 هنأ مالسإلا رخف مالك رهاظو .حوحرملاب لمعلا كرتو ححارلاب لمعلا

 .حوجرملاب لمعلا زوجي ىح «ةيولوألا

 [ةياورلا رهاظ حّجرتي]
 وهف «ةياورلا رهاظ نع جرح ام نأ نم :"رحبلا" ءاضق يف ام :ةسماخلا

 انمدقو .هوركذ امك دهتجملل الوق قبي ۸ هنع عوحرملاو .هنع عوحرم
 وه ام الإ مكحي نأ هل زوجي ال دلقملا يضاقلا نأ :"لئاسملا عفنأ" نع

 .اهيلع ىوتفلا نأ ىلع اوصني نأ الإ ةذاشلا ةياورلاب ال .بهذلا رهاظ

 رهاظ يف ركذت مل اذإ ةلأسملا نأ" :"رحبلا" نم تئاوفلا ءاضق فو

 . "اهيلإ ريصملا نيعت «ىرحأ ةياور يف تتبثو «ةياورلا

 [ةياردلا نع لودعلا مدع]

 ركذ ام دعب ناكرألا ليدعت ثحب يف "ةينملا حرش" يف ام :ةسداسلا

 اذک و ؟ةبحاو وأ ةنس يه له «ةنينأمطلا يف مامإلا نع ةياورلا فالتحا

 امك بوحولا ليلدلا ىضتقم نأ تملع تنأو" :لاق «ةسلجلاو ةموقلا



 هيلإ عوجرملاب ذخالا نم دب ال 3 يتفملا مسر دوقع حرش

 اهتقفاو اذإ ةياردلا نع لدعي نأ يغبني الو «نيدلا لامك خيشلا هلاق

 يف امك ليلدلا ئيعمب لمعتست - ةلمهلا لادلاب - ةياردلاو ."ةياور

 تفلتحا اذإ" :"يسدقلا يواحلا" رخآ يف ام هديؤيو ."ىفصتسملا"

 ."ةجح اهاوقأ ذحألاب ىلوألاف «ةلأسم يف ةفينح يبأ نع تاياورلا

 [ةحجار ريفكتلا مدع ةياور]

 : یرغصلا ىواتفلا" نع القن دترلا باب نم "رحبلا" يف ام :ةعباسلا

 هنأ ةياور تدحو م ارفاك نمؤملا لعحأ الف ميظع ءيش رفكلا"

 لمح نكمأ ملسم رفكب يفي ال هنأ :ررحت يذلاو :لاق مث ."رفكي ال

 ةياور ولو ؛فالتخا هرفك يف ناك وأ ءنسح لمحم ىلع همالك

 . ةفيعض

 [هيلإ ع وجرلاب ذخألا نم دب ال]
 قبي مل هنع عوحرلا نأ نم" :ابيرق هانمدق امم "رحبلا يف ام :ةنماثلا

 لمعلاو هيلإ عحر يذلا لوقلا بلط بجيف ذئنيحو «دهتحملل ابهذم

 نع اضيأ "رحبلا" يفو ."خوسنلا مكحلا ةلزنمب راص لوألا نأل ؛هب
 ."هب ذحألا زوجي ال دهتحا هنع عجر ام نأ :"حيشوتلا"

 روا کیر سیم یی ها له و یار یار
 امهدحأ ىلع مكحي نأ ريغ نم نالوقلا هنع يكح الاو ءاحوسنم

 . عوحرلاب



 یواتفلا مث حورشلا  نوتلا مدقي ٩ يتفلا مسر دوقع حرش

 [یواتفلا مث ح ورشلا مث نوتلا مدقی]

 نوتلا يف ام نأ" :"هحیحصت" يف مساق ةمالعلا هرکذ ام :ةعساتل

 حیحصتلا ىلع مدقم حرم حیحصتلاو ؛ایمازتلا احیحصت 1

 يمارتلالا

 . نوكيف «حيحصلا لوقلا عضو اومزتلا نوتلا باحصأ نأ هلصاح :تلق

 ؛اهیلع مدقیف هحیحصتب حرصی مل ام «حيحصلا لباقم اهریغ يف ام

 يمازتلالا حیحصتلا ىلع مدقیف «حيرص حیحصت هنأل
 هب فملا حیحصلا بهذلا :لاوس باوج يف "ةيريخلا" تاداهش يفو

 بهذلا نم حیحصلا لقنل ةعوضولا نوتلا باحصأ هيلع تشم يذلا

 ثيحو :لاق مث ."حصت ال یمعالا ةداهش نأ" ةياورلا رهاظ وه يذلا

 ؛هب لومعلا دمتعلا وهف «نوتلا هيلع تدراوت يذلا وه لوقلا نأ ملع

 يف ام دمتعلاف 0 نوتلا يف ام ضراعت اذإ هنأب اوحرص ذإ

 "یواتفلا يف ام ىلع حورشلا يف ام مدقي اذكو «نوتملا

 اذإ هنأل ؛نوتلا يق ام ىلع لمعلاو" :"رحبلا نم سبحلا لصف یو

 عفنأ" يف امك «نوتملا يف ام دمتعلاف «ىواتفلاو نوتملا يف ام ضراعت

 ال يأ ."یواتفلا يف ام ىلع حورشلا يف ام مدقي اذكو «"لئاسولا

 :لاق ثيح فقولا ةمسق ةلأسم يف اضيأ "لئاسولا عفنأ" يف هب حرص

 دجوي مل اذإ اه سنأتسي امن ىواتفلا لوقن لب «ىواتفلا لوقنب فی ال"

 اهريغ دوحو عم امأ ءبهذملا لقنو لوصألا بتك نم اهضراعي ام

 . ىوتفلا ىلع اهيف صن نكي مل اذإ اصوصح اهيلإ تفتلي ال



 يمازتلالا حیحصتلا میسقت ۹۰ يتفلا مسر دوقع حرش

 ىلع لالدتسالا حاضيإ ٠ نع القن نيرخأتملا بتک ضعب يف تيأرو

 حارش دحأ «يريرحلا نيدلا سمه ةاضقلا يضاقل "لادبتسالا لاطبإ

 يه ىواتفلا هذه نإ :لاق ناميلس نيدلا ردص نأ" :"ةيادحلا"

 لوقي ناك اذكو :لاق ."بهذملا بتك ضراعت الف «خياشملا تارایتحا

 .لوقأ هبو ءانخياشم نم هريغ

 [ةربتعملا نوتملا]

 "يرودقلا رصتخم"و "ةيادبلا"ك ةربتعملا نوتملا نوتلاب دارملا نأ ىفخي ال مث

 ةعوضولا اههإف ؛"یقتللا و «"زنكلا"و «"ةياقولا"و ةياقنلا"و راتخلا و

 ورسح المل "ررغلا نعم فالخب تياورلا رهاظ وه ام بهذلا لقنل

 .یواتفلا لئاسم نم اریثک امهیف ناف ؛يزفلا يشاترمتلل "ريونتلا" نتمو
 هیزم وذ رحبألا یقتلمو هیناخا يف لاوقألا قباسو
 ز ملا قالب اد اورعآ ام: دمخغا ا قو

 هياردلا ححارل اهوحو هیادفا يق ةداعلل وه امك

 شا فارس الف هل اوللع دق ادحاو ام اذ| اذک

 [يمازتلالا حیحصتلا میسقت]

 ىلع ةيزم هل "ناخ يضاق مامالا ىواتف" يف ةعقاولا لاوقالا لوأ نإ يأ

 ليواقألا هيف ترثك اميفو" :ىواتفلا لوأ يف لاق هنأل ؛ناححرلا يف هريغ

 .رهظألا وه ام تمدقو «نيلوق وأ لوق ىلع ترصتقا «نيرحأتملا نم
 اذكو ."نيبغارلا ىلع اريسيتو نيبلاطلل ةباحإ ؛رهشألا وه ام تحتتفاو



 يمازتلالا حيحصتلا میسقت ۱ يفلا مسو دوقع حرش
 .دمتعلا لوقلا عدقت مزتلا "رحبألا ىقتلم" بحاص

 "ةیادطا تک اهتلدأب لاوقألا اهیف رکذت يلا بتکلا نم امهادع امو

 نم اهریغو 'عئادبلا"و "يفسنلا يفاك"و ؛"زنکلا حورشو .اهحورشو
 مه لاوقألا ةياكح دنع اهیف ةداعلا ترج دقف .ةطوسبلا بتکلا

 ليلد نورکذی مث «لوق لك لیلد نورکذی مث .مامالا لوق نورخؤي
 نأ الا هل حيجرت اذهو .هریغ هب لدتسا امع باوجلل انمضتم مامالا

 .هریغ حیحرت ىلع اوصنی
 ىلع لمعلا نأ لصألا" :هاواتف يف يلشلا نبا ةمالعلا مالسالا خيش لاق

 نم ليلد ىلع بلغألا يف هليلد خياشملا ححرت اذلو «ةفينح يبأ لوق
 لمعلا ةرامأ اذهو «هفلاخم هب لدتسا امع نوبيجيو «هباحصأ نم هفلاح

 . حیحصتلا حيرصك حيحرتلا ذإ ؛هيلع ىوتفلاب اوحرصي مل ناو «هلوقب
 لاوقآ ةثالث ةلأسملا يف ركذ اذإ يفسنلا مامإلل ىفصتسملا رخآ يفو

 .طسولا ال ريخألا وأ لوألا وه ححارلاف

 باتکلا كلذ بحاص ةداع ملعت مل اذإ اع هدييقت يغبنيو :تلق

 «عبتتف "یقتللا و "ةيناخلا" نع رم امك تملع اذإ امأ .ةلدألا ركذي ملو

 .انلق امك ريخألا حجرلاف «ةلدألا تركذ اذإ امأو

 ريغ ىلع هل احيجرت ناك ءامهدحأل اوللعو الثم نيلوق اوركذ ول اذكو
 ."ةيريخلا" هاواتف نم بصغلا باتك يف يلمرلا ريخلا هدافأ امك «للعملا

 نأ" :نيضراعتملا يف حيحرتلا لصف يت هحرشو "ريرحتلا " يف ام هريظنو

 هيف ضرعتي ۸ يذلا مكحلا ىلع حجرتي ةلعلل هيف ضرعت يذلا مكحلا
 ."هيلع ثحاو هب مامتهالا ىلع لدي هتلع ركذ نأل ؛اش



 ؟حصألا مأ دکآ حیحصلا له < يتفلا مسر دوقع حرش

 دمتعلا كاذف دحاو ححص هلو و اینا

 هج والا و اذ راتخلا رهظألاو هبشالا هیلع یوتفلا اذ وحنب

 دك ْوملا هسکع :لیقو هنم دك حصألاو حیحصلا وأ

 ىوقأ كلت عيمج نم ٍناذو ىوتفلا هيلع «ىتفي هب اذك

 | ءاتفالل تامالعلا]

 تامالعلا امأ" :"تارمضملا" لوأ يفو "ةيريخلا ىواتفلا" رحآ يف لاق

 دامتعالا هيلعو «ذحأن هبو فی هبو «یوتفلا هيلعو :هلوقف ءاتفإلل

 .حصألا وهو .حیحصلا وهو «ةمألا لمع هيلعو «مويلا لمع هيلعو

 «هبشألا وهو ءانخياشم ىوتفو ءاننامز يف راتخملا وهو ءرهظألا وهو

 يف باتكلا اذه نعم يف ةروكذملا ظافلألا نم اهريغو «هحوألا وهو

 .يودزبلا ةيشاح يف ءاهلحم
 ظفل نم دكآ "ىوتفلا" ظفلف :ضعب نم دكآ ظافلألا هذه ضعبو

 نم دكآ "في هب" ظفلو .اهريغو «هبشألاو «حصألاو «حيحصلا
 دكآ طوحألاو ."حيحصلا" نم دكآ حصألاو ."هيلع ىوتفلا" ظفل

 . طايتحالا" نم

 [؟حصألا مأ دک آ حیحصلا له]

 نم هانذحأ يذلاو :فحصلا ّسم ثحب يف "ةينلا حرش" يف نكل
 :امهدحأ لاقف «حيحصتلا يف ناربتعم نامامإ ضراعت اذإ هنأ خياشملا

 :لاق نم لوقب ذحألاف ءاذك حصألا :رخآلا لاقو ءاذك حيحصلا

 حیحصلا نأل ؛"حصألا" :لاق نم لوقب ذحألا نم ىلوأ "حیحصلا"



 ؟حصالا مأ دكآ حیحصلا له س يتفلا مسر دوقع حرش

 حصألا :لاق نم قفاو دقف «حيحصلا هلباقم حصألاو .دسافلا هلباقم

 كلذ هدنعف "حیحصلا" :لاق نم امأو مح هنأ ىلع حيحصلا لئاق

 ذخألا نم ىلوأ حيحص هنأ. ىلع اقفتا ام. ذحألاف دساف رخآلا مكحلا

 .دساف امهدحأ دنع وه امم

 نأ :"راتخلا ردلا" ىلع هحرش يف قازرلا دبع نبا ةمالعلا ركذو

 .حيحصلا نم دكآ حصألا نأ روهمجلا دنع روهشملا

 :يودزبلا ةيشاح نع القان "بهذلا زارطلا" يف لاق :يريبلا حرش و

 حصألا ظفلو «حیحص ريغ هريغ نوكي نأ يضتقي "حيحصلا وه" :هلوق

 ؛بلاغلاب كلذ ديقي نأ يغبني :لوقأ .احيحص هريغ نوكي نأ يضتقي

 .عمجملا حرش يف امك «ةذاشلا ةياورلا "حصألا" لباقم اندحو انأل

 بادآ ةلاسر" يف تيأر مث " :رم ام لصاح هلقن دعب "راتخملا ردلا" يقو

 «قفرألا وأ یلوألا وأ «حصألاب دمتعم باتك يف ةياور تلیذ اذإ :"نيتفملا

 ءحیحصلاب تليذ اذإو .ءاش ايأ اضيأ اهتفلاخعو اب يفي نأ هلف ءاهوحنو

 ناك اذإ الإ ءاهفلاخمب تفي مل «یوتفلا هيلع وأ في هب وأ «هب ذوحأملا وأ

 «حيحصلا وه هفلاخع "يفاكلا" يفو «حيحصلا وه الثم "ةيادحلا" يف

 .ظفحيلف .حلصألاو «قيلألاو «هدنع ىوقألا راتخیف «ریخیف



 حیحصتلا طباوض ٤“ يتفملا مسر دوقع حرش

 [حيحصتلا طباوض]
 :هلک اذه لصاحو :تلق

 لك يف رکذ نأك دحاو ظفلب نیتیاورلا نم لك ححص اذإ هنأ -۱

 .ىفملا ریخت - في هب وأ «حصألا وأ ,حیحصلا وه امهنم ةدحاو

 هنأل ؛ىلوأ وهف «یوتفلا ظفل اهدحآ ناك ناف ظفللا فلتحا اذاو -۲

 حیحصلا نأل ؛هب يفي حیحص لک سیلو «حيحص وه اع الإ ىفي ال

 قرورضللو «نامزلا ریغتل قفوآ هريغ نوکل ؛هب في ال دق هسفن يف

 نذالا :امهدحآ :نیئیش نمضتی یوتفلا ظفل هيف امف .كلذ وحنو

 هيف ام فالخب هل حیحصت هب ءاتفالا نأل ؛هتحص :رخآلاو هب یوتفلاب

 .الثم حصألا وأ ,حیحصلا ظفل

 ديفي امهدحآ ناك ناف :امهنم لك يف یوتفلا ظفل ناك ناو -۳

 لو لب هلثمو .ىلوألا وهف «ىوتفلا هيلع وأ ,یفی هب :لثم «رصحلا
 .عامجالا ديفي هنأل ؛ "ةمألا لمع هيلع" ظفل

 ظفلب امهدحأ ناك ناف :امهنم دحاو يف ىوتفلا ظفل نكي مل ناو -5

 .قباسلا فالخلا ىلعف ,حيحصلا ظفلب رخآلاو ؛حصألا

 باتك يف اناك ول امأ نیباتک يف ناحيحصتلا ناك اذإ اميف اذه نكل

 ىلع حصألا مدقت يف فالخلا ىتأتي الف ءدحاو مامإ نم دحاو

 دعب هيف ىتأتي ال دساف هلباقم نأب حيحصلا راعشإ نأل ؛حيحصلا

 وه نوكي ثلاث لوق ةلأسملا يف ناك اذإ الإ «حصأ هلباقم نأب حيرصتلا

 حيحصتلا اذه نإ :لاق مث نيمامإ نع نيحيحصت ركذ ول اذك و .دسافلا



 حیحصتلا طباوض 4و يفلا مسر دوقع حرش

 هنع ربع ام حیجرت هدارم نأ كش ال هناف ءالثم لوألا نم حصأ يناثلا

 . مساق ةمالعلا حيحصت يف ارثك كلذ عقيو «حصأ هنوكب

 هنأ يف ةهبش الف «حيحصلا وأ حصألا ظفلب امهنم لك ناك ناو -ه

 .ةدحاو ةبتر  ناححصلا نامامالا ناك اذإ امهنيب ريختي

 ناك ول امك .هحیحصت راتخي هنإف ملعأ امهدحأ ناك ول امأ -5

 يضاق حيحصت نإف الغم "ةيزا ربلا" يف رحآلاو "ةيناخلا" يف امهدحآ

 نم قحأ نم ناخ يضاق نإ" :مساق ةمالعلا لاق دقف «یوقآ ناح

 . هحيحصت ىلع دمتعي

 وأ «حصألا ظفلب طقف امهادحإ حيحصتب حرص اذإ رّيختي اذكو -۷

 ناف «ىرحألا حيحصت نع تكسو «قفرألا وأ «ىلوألا وأ ءطوحألا

 اهنأب حرص ام ذحألا ىلوألا نكل «ىرحألا ةحص ديفي ظفللا اذه

 .اهتحص ةدايزل ؛حصألا

 ناف ,حیحصلاب ىرخألا يقو «حصألاب امهادحإ يف حرص ول اذكو

 .حصألاب ذحألا ىلوألا



 و سرو ترم
 درو نیلوق َّحيحصت دحب ناو
 ّحصأو احیحص اناک ذإ الإ

 مامإلا لوق وأ نوتلل يف ناك وأ

 اناسحتسالا ناك وأ یب لاق

 نامزلل َقفوأ اذ ناك وأ

 حیحصتلا ضراعت اذإ اذه

 حيحصتلا ضراعت دنع حيجرتلا دعاوق 5

 ححر دقف هب ىفي اذ :ليق وأ

 ماظعلا لج وأ يورلل رهاظ وأ
 اناب اعفن فاقوألل داز وأ

 ناهربلا يف حضوآ اذ ناك وأ

 حيرصت هب الصأ نكي مل وأ
 حضوألا اذهف هتملع ام

 [ حیحصتلا ضراعت دنع حیجرتلا دعا وق]

 ظافلأ ضعب نأو «لاوقألا نم لوقل حیحصتلا تامالع ترکذ امل

 ناك نأب ضراعتلا دنع هترمث رهظت امن اذهو ؛ضعب نم دکآ حیحصتلا

 نالوق ةلأسلا يف ناك اذإ' :مهوق نأ كلذو .اذه لبق هتدهم

 نكي ۸ اذإ كاذ لب «هقالطإ ىلع سيل "رایخاب يفملاف «ناححصم

 .هذعب وأ حيحصتلا لبق حجرم امهدحأل

 حيحصلا ظفلب امهدحأ حيحصت ناك اذإ ام :تاححرلا نم لوألا

 حصألا حیجرت روهشملا نأو «هيف مالكلا مدقتو حصالا ظفلب رحالاو

 .حیحصلا ىلع

 .هنايب مدقت امك .هریغب رخآلاو یوتفلا ظفلب امهدحأ ناك اذٍ ام :يناثلا

 يف رحآلاو «نوتلا يف نیححصلا نیلوقلا دحآ ناك اذإ ام :ثلاثلا

 اهنأل ؛نوتلا يف ام مدقي نيلوقلا دحأل حيحصتلا مدع دنع هنأل ؛اهريغ



 حیحصتلا ضراعت دنع حیجرتلا دعاوق ۷ يتفلا مسر دوقع حرش

 اذلو ناحیحصتلا ضراعت اذإ اذکف رم امك بهذلا لقنل ةعوضولا

 حیحصتلا فلتخا دقف :تئاوفلا ءاضق باب يف "رحبلا يف لاق

 .ىلوأ نوتلا قفاو امه لمعلاو «یوتفلاو

 ضعب لوق رخآلاو «مظعألا مامالا لوق امهدحأ ناك اذإ ام :عبارلا

 رم امك «مامالا لوق مدقی امهدحأل حیحرتلا مدع دنع هنأل ؛هباحصأ

 .هدعب اذكف «هنايب

 يف لاق .رحآلا ىلع مدقيف «ةياورلا رهاظ امهدحأ ناك اذإ ام :سماخلا

 رهاظل حيجرتلا ناك تفلتحا اذإ ىوتفلا" :عاضرلا باتك نم " رحیبلا

 صحفلا بجو حيحصتلا فلتحا اذإ :فرصملا باب نم هيفو . ةياورلا

 .هيلإ عوحرلاو ةياورلا رهاظ نع
 خياشملا لج هب لاق نيححصملا نيلوقلا دحأ ناك اذإ ام :سداسلا

 هنأ خياشملا نع ررقملا نأ :"هابشألا ىلع يريبلا حرش" يفف .ماظعلا

 نع هوحن انمدقو .رثكألا هلاق اع ةربعلاف «ةلأسملا يف فلتحا يم

 ."يسدقلا يواحلا"

 نم هانمدق امل ؛سایقلا رخآلاو ناسحتسالا امهدحأ ناك اذإ ام :عباسلا

 .لئاسم يف الإ ناسحتسالا ححرألا نأ

 يواحلا" يق هب اوحرص امل ؛فقولل عفنأ امهدحأ ناك اذ ام :نماثلا

 ."هيف ءاملعلا فلتحا اميف فقولل عفنآ وه ام. في هنأ نم" :هريغو "يسدقلا

 قفوأ ناك ام نإف ؛نامزلا لهأل قفوأ امهدحأ ناك اذإ ام :عساتلا

 لوقب اوتفأ اذلو .هيلع دامتعالاب ىلوأ وهف مهيلع لهسأ وأ مهفرعل



 حیحصتلا ضراعت دنع حیجرتلا دعاوق 4 يتفلا مسر دوقع حرش

 ريغتل ؛ةلادعلا رهاظب ءاضقلا مدعو دوهشلا ةيكزت م يف نيمامالا

 لك هللا لوسر هل دهش يذلا نرقلا يف ناك مامإلا ناف ؛نامزلا لاوحأ

 نم هيف دب الف بذکلا هيف ىشف دق هناف ؛امهرصع فالخب ؛ةيريخلاب

 راجعتسالا زاوج مدع يف ةئالثلا انتمثأ لوق نع ۳9 اذک و قيک زتلا

 .هزاوجب لوقلا ىلإ ؛ةرورضلا دوحوو نامزلا ریغتل ؛هوحنو ميلعتلا ىلع
 .هنایب رم امك

 نأ مدقت امك ءرهظأو حضوآ هلیلد امهدحأ ناك اذإ ام :رشاعلا

 هل ناك نم ىأرو «ناحیحصت دحو ثيحف .ليلدلا ةوقب حيحرتلا

 .ىلوأ هب لمعلاف ,ىوقأ امهدحأ ليلد نأ ليلدلا يف رظنلا ةيلهأ

 واسم نيلوقلا نم دحاو لك نأل ؛حيحصتلا ضراعت اذإ هلك اذه

 ,ىرخأ ةهج نم ةوق ةدايز امهدحأ يف ناك اذإف ,ةحصلا يف رحآلل

 حيحصتب حرصي مل اذإ اذكو .رخآلاب لمعلا نم ىلوأ هب لمعلا نوكي

 يف هنوكك تاححرلا هذه نم ححرم هيف ام مدقيف «نيلوقلا نم دحاو

 .ڂإ .ةياورلا رهاظ وأ «مامالا لوق وأ «نوتملا



 اهمکحو موهفلا ماسقآ ۹ يتفلا مسر دوقع حرش

 تب" حیرصل فلاخی مل ام یتآ تایاور موهفع لمعاو

 [اهمکحو موهفلا ماسقأ]
 توبث ىلع ظفللا ةلالد وهو :ةقفاوم موهفم :نامسق موهفلا نأ ملعا

 يأر ىلع فقوت الب يأ «ةغللا مهف درجع توکسل قوطنلا مکح

 .برضلا مترحت ىلع 4 تأمل لقت الفل ةلالدك داهتحا و

 قوطنلا مکح ضیقن توبث ىلع ظفللا ةلالد وهو :ةفلاخم موهفمو

 . ةاکز  ةمئاسلا یک ةفصلا موهفم :ماسقآ وهو .توکسملل

 ) :قالطلا». 4 هيلع اوقفنأف لمح الو رک نر :وم طرشلا موهفمو

 I) :ةرقبار هریغاج ور حکنت ىتح# :وحن «ةياغلا موهفمو

 ٤( :رونلا) .ةدلح َنيِناَمَّن :وحن «ددعلا موهفمو

 . ةاكز منغلا ي "ك «دماجب مكحلا قيلعت وهو :بقللا موهفمو

 يناثلا يف فلتحاو «هيلع قفتم نيمسقلا نم لوألا مسقلا رابتعاو

 نع ةاكزلا يفن ىلع لديف «ريحألا ىوس ربتعم ةيعفاشلا دنعف «هماسقأب

 تحكن اذإ لحلا ىلعو «لماح ريغ ةنابل ةقفن ال هنأ ىلعو «ةفولعلا

 هماسقأب ربتعم ريغ ةيفنحلا دنعو .نينامثلا ىلع دئازلا يفن ىلعو «هريغ

 .لوصألا بتك يف هقيقحت مامتو .طقف عراشلا مالك يف



 عراشلا مالک ريغ يف موهفلا رابتعا ٠٠ یا كير ةوفع حرش

 [عراشلا مالك ريغ يف موهفملا رابتعا]
 دقف :طقف عراشلا مالك يف ربتعم ريغ :هلوق دعب ريرحتلا حرش يف لاق

 ةمئألا سش نع "ةيادهلا" ةيشاح يف يزابخلا نيدلا لالج خيشلا لقن

 امع مكحلا يفن ىلع لدي ال ركذلاب ءيشلا صيصخت نأ" :يردركلا

 یو «مهفرعو سانلا مهافتم يف امأف .عراشلا تاباطخ يف هادع

 ةنازح" يف ام هيلعو ,نورحأتملا هلوادتو ."لدي تایلقعلاو تالماعملا

 ."ةيناخلا"و "لمكألا

 لكشي الو «ةئاملاب ارارقإ ناك ؛"مهرد ةئام نم رثكأ یلع كل ام" :لاق ول

 «لقآ الو مهرد ةثام نم رثكأ يلع كل ام" يف ءيش موزل مدع هيلع
 .لمأتملا ىلع یفخ ال امك

 لاوقأ هنمو ءاقافتا تاياورلا يق ربتعم موهفملا :"رهنلا جح يفو

 يأ .هب كردي ۸ ام ال يآرلاب كردي“ اع. هدییقت يغبنيو :لاق «ةباحصلا

 مکح هل -داهتحالاب يأ- يأرلاب كردي ال ناك اذإ يباحصلا لوق نأل

 دارملاف .ربتعم ريغ هيف موهفملاو ي عراشلا مالك نم نوكيف «عوفرملا

 .مهريغو ةباحصلا نم نيدهتحملا نع بتكلا يف يور ام تاياورلاب

 رثكأ فالخب ةجح بتكلا ميهافم :ءوضولا ننس دنع اضيأ "رهنلا" يقو

 نأ ةأرملا ىلع سيلو" :هلوق دنع "نايبلا ةياغ" فو .صوصنلا ميهافم

 يف ءيشلا صيصختو .لحرلا نع ةأرملاب زرتحا «'اهرئافض ضقنت
 اهيف ناف صوصنلا فالخب «قافتالاب هادع ام يفن ىلع لدي تاياورلا

 .اندنع هادع ام يفن ىلع لدي ال



 موهفلا رابتعا يف نیلوق ةيفنحلل ۷۱ يفلا مسر دوقع حرش

 لاص اذإو :هلوق دنع جحلا تایانج باب يف اضيأ : نایبلا ةياغ" یو

 ملعف هسفن ءادتباب هئادهال للع ."هانأدتبا ان :لاقو ءاشبك یدهآو

 هيلع بجي ال .هتلوصل اعفد هلتق لب هلتقب ئدتبي ۸ اذإ مرحلا نأ هب

 .ةدئاف لیلعتلل قبي مل الا و «ء يش

 «مک دنع هادع ام يفن ىلع لدي ال رك ذلاب ءيشلا صيصخت :لاقي الو

 ع رشلا تاباطح يف كاذ :لوقن انأل ؟هكله رمع لوقب نولدتست فيكف

 .تالوقعملا باب نم رمع ليلعتو «لديف تالوقعملاو تاياورلا يف امأ

 وأ ةيآ نم يعرشلا صنلاب نوكي ةرات ماكحألل ليلعتلا نأ :هلصاحو

 نم تسيل ةيلقعلا للعلاو .انه امك لوقعملاب نوكي ةراتو «ثیدح

 هذه ىضتقم :نولوقي مهارت اذطو «ربتعم اهموهفمف «عراشلا مالك

 .اهموهفع. نولدتسيف «"هتمرحو اذك زاوح ةلعلا

 [موهفملا رابتعا يف نالوق ةيفنحلل]
 جاجتحالا زوجي ال" :ءاضقلا باتك نم "هابشألا" يف لاق :تلق نإف

 ةياورلا موهفم امأو ةلدألاك بهذملا رهاظ ي سانلا مالک ي موهفلاب

 ريغ هنأ نم رم ال فلاخم اذهف ."جحا نم "نایبلا ةياغ" يف امك ,ةجحف

 .طقف ع راشلا مالک يف ربتعم

 .هانمدق ام نورحأتلا هيلع يذلا :تلق

 جاحتحالا :"ةيريهظلا يف يذلاو :هحرش يف يريبلا ةمالعلا لاقو

 هرکذ امو راس انؤاملع دنع بهذلا رهاظ وهو .زوجی ال موهفلاب



 موهفلا رابتعا يف نیلوق ةيفنحلل ۷ يتفلا مسر دوقع حرش
 فالح كلذف .موهفلاب جاجتحالا زاوج نم "ریبکلا ریسلا يف دمحم

 .ةيا ورلا رهاظ

 ام باب يف "ةیریهظلا دئاوفلا" يف تيأر : "فشكلا" يشاوح يف لاق

 ةمئألا سش هركذ «زوجي موهفلاب جاجتحالا نأ :ةالصلا يف هرکی

 ىلع ريسلا لئاسم دمحم ىب :لاقو ؛"ریبکلا ريسلا" يف يسحرسل
 .لّيحلا لئاسم هيلع ئبو .فاصخلا لام اذه ىلإو .موهفلاب جاجتحالا

 :انلق «هادع ام يفن ىلع لدي ال رک ذلاب صیصحتلا :"ىفصملا" يقو

 ىلع لدي تالوقعملا فو «سانلا مهافتم يفو «تاياورلا يف صيصختلا

 (حاكنلا نم) .هادع ام يفن

 يفو .هادع ام يفني ةياورلا يف ديقلا :"تاياورلا ةنازخ" يقو

 ءيشلا صيصخت ناف «تارابخألا نم سانلا مهافتم يف امأ :"ةيحارسلا"

 .يسحرسلا هركذ اذك .هادع ام يفن ىلع لدي ركذلاب

 ىف فاصخلا هراتخا امك ریسلا" يف ام ىلع لمعلا نأ رهاظلا :لوقأ

 نإ يأ .يريبلا مالك ىهتنا .ملعأ ىلاعت هللاو .هفلاخ نم رن م ل و «ليحلا

 مالك ريغ يف لب ءاقلطم ال نكل «موهفملاب جاجتحالا زاوج ىلع لمعلا
 "ريبكلا ريسلا" يف هتيأر يذلاف الإو «هانررق ام تملع امك عراشلا

 نيكرشملا ةينآ باب يف ركذ هنإف «عراشلا مالك يف ىح هب لمعلا زاوج
 لدتساو «مرحي ال برحلا لهأ نم ىراصنلا ءاسن جوزت نأ :مهحئابذو

 رجه سوجم ىلإ بتک دل هللا لوسر نأ" :هذ يلع ثيدحب هيلع
 تبرض ملسي مل نمو «هنم لبق ملسأ نمف :-مالسالا ىلإ مهوعدی-
 ."ةأرما مهنم حکنی الو «ةحيبذ هل لک وی ال نأ يف ةيزجلا هيلع



 موهفلا رابتعا يف نيلوق ةيفنحلل ۷۳ يتفلا مسر دوقع حرش

 لدتسا ادمحم يأ هنأكف" :هحرش يف يسحرسلا ةمئألا سمه لاق

 ءاسن حاکنب سأب ال هنأ یلع «كلذب سرا 195 ھا لوسر صیصحتپ

 نایب یو ةحح موهفلا نأ ىلع باتکلا اذه ىب هناف باتکلا لهأ

 . هعضوم يف كلذ

 لوق يف يلاولا ةعاط نم بحي ام باب يف باوبآ ةعبرآ دعب لاق مث

 "نالف ءاول تحن جرحخیلف فلعلا دارآ نم :ريمألا يدانم لاق ول :دمحم

 دعب ءاوللا بحاص اوقرافی نأ نع مهي يأ «يهنلا ةلزنمب اذهف

 «ةجح موهفلا نأ ىلع باتکلا اذه قب هنأ انيب دقو «هعم مهجورح

 موهفمو ةفصلا موهفم «ةجحب سيل موهفلا نأ اندنع بهذلا رهاظو

 يف سانلا رثکآ همهفي يذلا دوصقلا ربتعا هنکلو ءاوس كلذ يف طرشلا

 نآو مولعلا قئاقح ىلع نوفقی ال بلاغلا يف ةازغلا نأل ؛ع وضولا اذه

 «نالف ءاول تحت الإ جورخلا نع سانلا ی امنإ ظفللا اذم مهريمأ

 . هيلع صوصتلاک همالک ةلالدب مولعلا يهنلا لعحف

 مالک يف يح ةجحب سیل موهفلا نأ بهذلا رهاظ نأ :هاضتقمو

 مالک نم وهف «ريمألا مالک نم بابلا اذه يف هرکذ ام نأل ؛سانلا

 ."هابشالا" نع رم امل قفاوم اذهو .عراشلا مالک نم ال «سانلا

 ملعی امك نیرحأتلا لوق «مهمالک يف ةجح هنوکب لوقلا نأ رهاظلاو
 هانلقن ام كلذ يف مهدنتسم لعلو .ةقباسلا "ریرحتلا حرش" ةرابع نم

 وه لب «ةتسلا ةياورلا رهاظ بتک نم هناف «"ريبكلا ریسلا" نع ًافنآ
 .مظنلا يق هانمدق امك هيلع لمعلاف ءافينصت اهرخآ



 هرابتعا مدعو موهفلا رابتعا هیجوت 4 يتفلا مسر دوقع حرش

 [هرابتعا مدعو موهفلا رابتعا هيجوت]
 ؛عراشلا مالک ريغ يف موهفلا رابتعا ىلع نآلا لمعلا نأ :لصاحلاو

 يفنلا هتدئاف نوكي نأ هنم مزلي ال همالك يف ءيشلا ىلع صيصنتلا نأل

 امك «كلذ ريغ هدارم نوكي دقف «ةغالبلا ندعم همالك نأل ؛هادع امع

 ةدئاف ناف ؛م+ :ءسنر هک روجخ يف ياللا مکرر :ىلاعت هلوق يف

 سانلا مالك امأو .بئابرلا ق بلاغلا وه كلذ نوک روجحلاب دييقتلا

 هن ال ؛موهفلا یلع مهمالکب EE تيزلا هذه نع لاح وهف

 .مهنيب فراعتلا

 ذئنيحو "طورشلاک فورعلا :ءاهقفلا لوق نم بيرق وهو «صنلاب
 .هب لمعیف ,هیلع صن هلئاق نأكف فرعلاب تبث امف

 مهبتک ف مهداع ت رج ءاملعلا ناف ؛تایاورلا موهفم ف لاقي اذكو

 ام جارخإ ىلع اهيبنت ؛اهوح و ط ورشلاو دويقلا نورك ذي مما یلع

 اذهو «قوطنملا مک فلاخ همکح نآو «هوحنو ديقلا كلذ هيف سیل

 .هفالخب حرص نم ری مل اذل و رکن الب مهنيب عاذو عاش ام

 دودح ىلإ "ةياقنلا حرش" يف يناتسهقلا هازع امك «يبلغآ كلذ !معن

 نيديلا لسغ :ةراهطلا ننسو :"ةيادهلا" لوق بلاغلا ريغ نمو ."ةياهنلا"

 دييقتلا ناف ؛"همون نم عضوتملا ظقيتسا اذإ یانالا امهاحدإ لبق

 لمشت ةّنسلا ناف ءثيدحلا ظفلب ًاكربت عقو «يقافتا ظاقيتسالاب

 ريغ جارخال ؛يزارتحا هنإ :ليقو .نيرثكألا دنع هريغو ظقيتسملا

 .يردركلا ةمئألا سش لام هيلإو ظقیتسلا



 هرابتعا طرشو هتیجحو فرعلا ۷ يتفلا مسر دوقع حرش

 [موهفلا ىلع مدقم حیرصلا]
 هانررق ام ىلع ةجح موهفلا نإ يأ "اتبث حیرصل فلاخي مل ام" :يلوقو
 هب حرص امك «موهفملا ىلع مّدقم حيرصلا ناف ءاحيرص فلاخي مل اذإ

 نيلئاقلا ناف «ةلدألا حيجرت يف نويلوصألا هركذو «هريغو يسوسرطلا

 حيرص تأي مل اذإ هنوربتعي امنإ ةيعرشلا ةلدألا يف موهفملا رابتعاب

 .ملعأ ىلاعت هللاو .موهفملا ىغليو «حيرصلا مدقيف «هفالخب

 راد دق مکحلا هيلع اذل رابتعا هل ع رشلا يف فرعلاو

 [هرابتعا طرشو هتيجحو فرعلا]
 ةهج نم سوفنلا يف رقتسا ام :ةداعلاو فرعلا :"ىفصتسملا" يف لاق

 :ةداعلا : ریرحتلا حرش" يفو .لوبقلاب ةميلسلا عابطلا هتقلتو «لوقعلا

 ۱ .ةيلقع ةقالع ريغ نم رّركتملا رمألا يه

 تک هلوق اهلصأو «ةمّكح ةداعلا :ةسداسلا" :"رئاظنلاو هابشألا" فو

OEیا کیف  

 ىح «ةريثك لئاسم يف هيلإ عحرب فرعلاو ةداعلا رابتعا نأ ملعاو

 ."ةداعلاو لامعتسالا ةلالدب ةقيقحلا كرتت" :اولاقف ءٌالصأ كلذ اولعح

 اذلو «تبلغ وأ تدرطا اذإ ربتعت امنإ ةداعلا امآ :"هابشألا" يف رکذ مث

 عم دوقنلا اهيف فلتحا دلب يف ریناند وأ مهاردب عاب ول :عيبلا يف اولاق

 يف لاق .بلغألا ىلإ عيبلا فرصنا «جاورلاو ةيلاملا يف فالتعالا

 "يريبلا حرش" یو .هيلإ قلطملا فرصنيف «فراعتملا وه هنأل :"ةيادحلا"

 .صنلاب تباثلاك فرعلاب تباثلا :"طوسبملا" نع



 فرعلا رّيغتب ماكحألا ریغت ۷۹ يتفلا مسر دوقع حرش

 [فرعلا رّيغتب ماکحالا ریغت]
 بهذلا بحاص دهتحا اهیلع صن ىلا ماكحألا نم اریثک نأ ملعا مث

 ببسب نامزألا ریغتب تريغت دق «هنامزو هفرع يف ناك ام ىلع ءانب

 نیرحأتلا ءاتفإ نم هانمدق امك ةرورضلا مومع وأ نامزلا لهأ داسف

 عم ةلادعلا رهاظب ءافتک الا مدعو نآرقلا میلعت ىلع راجفتسالا زاوجب

 .ةفينح وبأ هيلع صن امل فلاخ كلذ نأ

 لوقل هتفلاخم عم ناطلسلا ريغ نم هاركإلا ققحت :كلذ نمو ١-
 هاركإلا هنكمي ال ناطلسلا ريغ نأ هرصع يق ناك ام ىلع ءانب یامالا

 هرابتعاب دمحم لاقف «هريغ نم هاركإلا ققحتي راصف داسفلا رثك مك

 .نورحأتملا هب ىفأو

 نأ نم بهذملا ةدعاقل هتفلاخم عم يعاسلا نيمضت :كلذ نمو -۲

 ا ها جر اأ نکلو بسلا نود رضابلا یلع نامضلا

 .ةرتفلا نمز هلتقب اوتفآ لب نامزلا

 .كرتشلا ريجألا نیمضت :هنمو -۳

 .اننامز يق ميتيلا لام. ةبراضلا هل سیل يصولا نإ :مموقو - ٤

 هتراجا مدعو .فقولاو ميتيلا راقع بصاغلا نيمضتب مهژاتفاو 2-7

 عم «يضارألا  نینس ثالث نم رثكأو نودلا يف ةنس نم رثكأ
 .ةدع. ریدقتلا مدعو نامضلا مدع نم بهذلا لصأل هتفلاخم

 .هملعب يضقي نأ يضاقلا مهعنمو -۷

 .نامزلا داسفل ؛لجعلا اهافوآ نإو هتجوزب رفسلا نم جوزلا عنع مهژاتفاو -۸



 فرعلا رّيغتب ماكحألا رّيغت ۷۷ قفلا مسر دوقع جرت
 هنأ عم «ةنيبب الإ اهقالطب فلحلا دعب ىنثتسا هنإ :هلوق عاس مدعو -9

 .نامزلا داسفب هوللعو ياورلا رهاظ فالح

 اه طرتشا ام ضبقت مل افأب ءام لوخدلا دعب اهقیدصت مدعو - ۰

 لوقلا نآ :بهذلا ةدعاقو ا ةركنم اههأ عم «رهملا نم هليجعت

 .هضبق لبق اهسفن ملست ال ةداعلا يف اهنكل ركنملل

 قالطلا هب عقي "مارح ىلع لح لك" :هلوق يف اولاق اذکو ١-

 هب باحأ «"ةينلاب الإ عقي ال" :دمحم لوقو :خلب خياشم لاق .فرعلل

 «ةحوكنملا ميرحت هب نودیریف اندالب فرع يف امآ «مهراید فرع ىلع

 نأ :"لزاونلا تاراتخم" نع لقنو .مساق ةمالعلا هلقن .هيلع لمحيف

 ظافلألا نمو :تلق" :لاق مث .فرعلاب لامعتسالا ةبلغل ؛ىوتفلا هيلع

 يلعو «يمزلي مارحلاو ءئمزلي قالطلا :انرصم يف اذه يف ةلمعتسملا

 ۱ . مارا یلعو «قالطلا

 اهونب دقف زاها تنبلا هكيلمت مدع بألا یوعد ةلأسم اذک و -5

 .همدعو كيلمتلا يف كلمملل لوقلا نأ :ةدعاقلا نأ عم «فرعلا ىلع

 .رکنملل لوقلا نأ عم ءاهقادص رخؤم يف ةأرملل لوقلا لعح اذک و -۳
 تلماعلاو ةعرازلا يف امهلوق اننامز يف راتخلا :مضوق اذكو -۱۵ ٤

 .یولبلاو ةرورضلا ناکل ؛فقولاو

 قوا ری یالمعاا یلط 21 ادا هعققلا طرق هني: لوقو

 .يرتشلا نع ررضلل

 ريغ نم اهسفن تحّوز ول ةغلابلا ةلقاعلا ةرحلا نأب نسحلا ةياورو -۷



 ثداحلا فرعلل رابتعالا ۷۸ يتفلا مسر دوقع حرش

 .ةرورضلل ع راشلا نيط نع وفعلاب مهژاتفاو -۸
 .عانصتسالاو یافولا عیبو -۲ ۰ ۹

 .برشی ام رادقم نایب الب ءاقسلا نم برشلاو -۱

 .ءالا نم بصي ام رادقمو .ثکلا ةدم نايب الب مامحلا لوخدو -۲

 ىلع نب ام كلذ ریغو .نزو الب زبخلاو نيجعلا ضارقتساو ۳
 .ةريثك لئاسم "هابشألا" يف كلذ نم ركذ دقو .فرعلا

 امإو «ةرورضلل ام «نامزلا رّيغتل اهماكحأ تريغت دق اهلك هذهف
 نأل ؛بهذملا نع جراح ريغ كلذ لک و «لاوحألا نئارقل امإو ,فرعلل

 ريغتلا اذه ثدح ولو «امب لاقل نامزلا اذه يف ناك ول بهذملا بحاص

 بهذلا يف نيدهتجملا أرج يذلا اذهو .اهفالخ ىلع ّصني مل هنامز يف

 نم هيلع صوصنملا ةفلاخم ىلع «نيرخأتملا نم حيحصلا رظنلا لهأو
 امك «هنمز يف ناك ام ىلع ءانب «ةياورلا رهاظ بتك يق بهذملا بحاص

 ام ىب ادمحم نأ نم "مارح يلع لح لك" ةلأسم يف «هب مهحيرصت رم
 .ميلعتلا ىلع راجئتسالا يف هانمدق ام اذكو «هنامز فرع ىلع هلاق

 [ثداحلا فرعلل رابتعالا]

 يف عقي مل رخآ فرع ثدح ولف قرم دعب ةرم ريغتي فرعلا :تلق ناف

 ؟ثداحلا فرعلا ع اباو صوصنملا ةفلاخم ىفملل غوسي لهف «قباسلا نامزلا

 ةّراملا لئاسملا يف صوصنملا اوفلاخ نيذلا نیرحأتلا ناف !معن :تلق

 هفرع عابثا ىفمللف یامالا نمز دعب فرع ثودح الإ هوفلاخي مل

 ام ىلع دهتحا اهانب قلا ماكحألا يف اذكو «ةيفرعلا ظافلألا يف ثداحلا



 ثداحلا فرعلل رابتعالا ۷۹ يتفلا مسر دوقع حرش

 دعب ناكل ANE لا هفرخ تو تنامو فرغ قا داك
 ىح عرشلا دعاوقب ةفرعمو «حيحص رظنو يأر هل نم ٍيفملا نوكي نأ

 ناف ؛هريغ نيبو هيلع ماكحألا ءانب زوجي يذلا فرعلا نيب زرّيمي
 لقأ الف ءاننامز يف دوقفم اذهو .داهتحالا یفلا يف اوطرش نيمدقتملا

 ام اريثك يلا اهدويقو اهطورشب لئاسملا ةفرعم هيف طرتشي نأ نم
 .هقفتملا مهف ىلع ادامتعا ام نوحرصي الو ءافوطقسي

 كلذ يف جرختلاو .هلهأ لاوحأو هنامز فرع ةفرعم نم هل دب ال اذكو

 ظفح لحرلا نأ ول :"یفلا ةينم" رحآ يف لاق اذلو رهام ذاتسأ ىلع

 اريثك نأل ؛هيلإ يدتهي ىح «یوتفلل ذملتی نأ دب ال انباحصأ بتك عيمج

 .ةعيرشلا فلاخي ال اميف نامزلا لهأ تاداع ىلع هنع باجي لئاسملا نم

 بهذملا رهاظ ىلع امكحي نأ يضاقلل الو ّيفملل سيل :"ةينقلا" فو
 انلق اميف حيرص اذهو ."تاياورلا ةنازح" يف اهنم هلقنو .فرعلا اكرتيو

 يف هلقن ام هنم برقيو .هنامز لهأ فرع فالخب یفی ال قفلا نأ نم

 .ةحلصملا نم هدنع عقي ام. يفي ىفملا نأ نم "ةيزازبلا" نع "هابشألا"

 لحر ىلع يلولا ىعّدا ول اميف ةماسقلا باب يف "راتحلا در" يف تبتكو
 لبقت :الاقو «هدنع لبقت مل هيلع مهنم نانثا دهشو «ةّلحملا لهأ ريغ نم

 ىوتفلا نع تفقوت :لاق هنأ يسدقملا ةمالعلا نع يومحلا ديسلا لقن .خلإ

 ناف «ماعلا ررضلا نم هيلع بترتي امل ؛هتعاشإ نم تعنمو «مامإلا لوقب

 ريغ نم ةيلاخلا تالحا يف سفنلا لتق ىلع رساحتی نيدرمتملا نم هفرع نم
 ىوتفلا يغبني :تلق ىح «هيلع مهتداهش لوبق مدع ىلع ًادمتعم ءاهلهأ

 .مايألا فالتخاب فلتخت ماكحألاو امّیس ال ءامهوق ىلع



 ةعيرشلا فلاخ اذإ فرعلا ۸۰ يتفلا مسر دوقع حرش

 باتک نم .ةرافکلاو ءاضقلا بحوي ام باب يف ریدقلا حتف يف لاقو

 ناو ءرطفي مل هنانسأ نيب 0 لكأ ولو" :"ةيادحلا" لوق دنع موصلا

EOEیا هام نويل فراق طب  

 ؛سانلا لاوحأب ةفرعمو داهتحا برض نم هل دب ال عئاقولا يف يفملا نأ

 بحاص ىلإ رظنیف فیانما لامك ىلإ رقتفت ةرافکلا نأ فرع دقو

 ناو «فسوي يبأ لوقب ذخآ «كلذ هعبط فاعي نم ناك نإ ةعقاولا

 ."رفز لوقب دحأ هدنع كللذل رثآ ال نم ناك

 ريغ نم ًالاوقأ نوکحی دق :تلق ناف :"مساق ةمالعلا حیحصت" يقو

 نم اوملع ام لثع لمعي :تلق ؟حیحصتلا يف نوفلتخي دقو ءحیجرت

 رهظ امو ؛سانلاب قفرألا وه امو «سانلا لاوحأو «فرعلا ریغت رابتعا

 ةقيقح اذه زييمت نم دوحولا ولخي الو ههحو يوق امو لماعتلا هيلع

 .هتمذ ةءاربل زّيمي نم ىلإ رّيمي مل نم عجریو هسفنب انظ ال

 [ةعیرشلا فلاح اذ| فرعلا]
 ةعيرشلا فلاخی مل ام فرعلاب لمعلا نم انلق امیف حیرص هلك اذهف

 نم دهتحاو لب يضاقلاو يفملل دب الف .كلذ وحنو ابرلاو سکلاک
 .لهاح وهف هنامز لهأب لهج نمو :اولاق دقو «سانلا لاوحأ ةفرعم

 هنوکل ؛ءاضقلاب قلعتی امیف فسوی يبأ لوقب فی :اولاق مهنأ انمدقو

 مامالا بقانم" نع "رحبلا يفو .سانلا لاوحآ فرعو «عئاقولا بّرج

 نع لأسيو «نیغابصلا ىلإ بهذي دمحم ناك :يردركلل "دمحم
 .مهنيب اميف اهو ريدي امو «مهتلماعم



 اهماکحأو فرعلا ماسقآ ۸۱ يفلا مسر دوقع حرش

 ىلع هتردق عم ندأ وه ام هضرأ ضرألا بحاص عرز اذإ :اولاقو
 يك ؛هب فی الو ملعی اذهو :اولاق «ىلعألا جارح هيلع بحو «ىلعألا

 ."سانلا لاومآ ذحأ ىلع ةملظلا أرجتي ال

 يف ناك اوذحآ ولو ؟نامتکلا زوجي فيك هنأب درو :"ةيانعلا يف لاق

 يف ملاظ لک یعدال كلذب انیتفآ ول انأب بیحأو انها وكل يقوم

 ءالثم نارفعزلا عرزت تناك اذه لبق امنأ ءكلذ اهأش سيل ضرأ

 .ناودعو ملظ وهو «كلذ جارح ذحأيف

 طلست نم هيف امل ؛اذه فی ال :اولاق :"ريدقلا حتف" يف لاق اذكو

 حلصت ضرألا نأ ملاظ لك يعدي ذإ ؛نيملسملا لاومأ ىلع ةملظلا

 .بعص هحالعو «هوحنو نارفعزلا ةعارزل

 كرت عم «لوقنملا رهاظ ىلع يضاقلا وأ یفلا دوج نأ كل رهظ دقف

 عییضت هنم مزلي سانلا لاوحأب لهجلاو ةحضاولا نئارقلاو فرعلا

 .نيريثك قلخ ملظو «ةريثك قوقح

 ماعلا مكحلا هب تبثي ماعلاف ءصاخو ماع :نامسق فرعلا نأ ملعا مث

 مكحلا هب تبثپ هناف صاخلا فاالخب الا و سایقلل ا رش حلصیو

2 

 .اصصخم حلصي ال هنإف ؛رثألا وأ سايقلا فلاخي م ام صاخا



 هکر ت ال لماعتلاب رثالا صيصخت زاوج ۲ يتفلا مسر دوقع حرش

 [هک رت ال لماعتلاب رثالا صيصخت زاوج]
 عفد ول ام ةلأسم يف تاراحالا نم نمانلا لصفلا يف ةريحذلا يف لاق

 دمو «ىجي نب ريصنك خلب خیاشمو :ثلثلاب هجسنیل الزغ كئاح ىلإ
 لماعتل ؛بایثلا يف ةراحالا هذه نوزيجي اوناک ءامهريغو «ةملس نب

 هب ّصخيو «سايقلا هب كرتي ةجح لماعتلاو «بايثلا يف مهدلب لهأ
 صنلا صيصخت نعم «لماعتلل بايثلا يف ةراحالا هذه زيوحتو .رثألا

 يف ال ناحطلا زيفق يف درو صنلا نأل ؛ناّحطلا زيفق يف درو يذلا
 اک نیمف «ةلالد هیف ادراو نوکیف هریظن كئاحا نآ الا .كئاحل

 «ناّحطلا زیفق يف صنلاب انليعو «كئاحلا يف صنلا اذه ةلالدب لمعلا
 .زئاج لماعتلاب صنلا صيصخت و ءالصأ اكر ت ال اصيصخت ناك
 سيل ام عيب عانصتسالاو «لماعتلل عانصتسالا انزوح نأ یرت الا

 ّصنلل اتم صیصخت لماعتلاب عانصتسالا زيوحبو «هنع يهنم هنإو «هدنع
 ؛الصأ نصنلل كرت ال «ناسنإلا دنع سيل ام عيب نع يهنلا يف درو يذلا
 .عانصتسالا ريغ يف ّصنلاب انلمع انأل
 ءزوجي ال هناف ؛ناحطلا زيفق ةدلب لهأ لماعت ول ام فالخب اذهو :اولاق

 صنلل ًاكرت ناك مهتلماعم انربتعا ول انأل ؛ةربتعم مهتلماعم نوكت الو

 نكلو هصیصخت زوجي امنإو ءالصأ ّصنلا كرت زوجي ال لماعتلابو ءالصأ
 قدحاو ةدلب لهأ لماعت كلذ نأل ؛صیصحتلا اذه اوزوجي مل انخياشم

 نإ ةدلب لهأ لماعت نأل ؛رثألا صحي ال ةدحاو ةدلب لهأ لماعتو

 عني ىرخأ ةدلب لهأ نم لماعتلا كرتف ءصيصختلا زوجي نأ یضتقا

 «عانصتسالا يف لماعتلا فالخب ءكشلاب صيصختلا تبثي الف ءصيصختلا

 ."ةريحذلا" مالك ىهتنا .اهلك دالبلا يق دحو هنإف



 صاخلاو ماعلا فرعلا رابتعا ۸۳ يتفلا مسر دوقع حرش

 [ صاخا و ماعلا فرعلا رابتعا]

 ربتعی اغلو «صوصنملا كرت هنم مزل اذإ ربتعی ال ماعلا فرعلا نأ :لصاحلاو

 او ,نيعضولا يف ربتعی ال صاخلا فرعلاو .صنلا صيصخت هنم مزل اذإ

 ناو هصیصخت الو ّصنلا كرت هنم مزلي مل اذإ طقف هلهآ قح يق ربتعی
 ةداعلاو نامبألا يف ةفراعتلا ظافلالا يف امك كلذو .ةياورلا رهاظ فلاح

 دوقعلاو ظافلألا كلت يرجتف ءاهوحنو ةراحإو عیب نم .دوقعلا يف ةيراخبا
 نولماعیو «مهنيب داتعلا كلذ اهنم دارو ءاهلهأ ةداع ىلع ةدلب لک يف

 ريغو «لیلحتو ميرحتو «داسفو ةحص نم كلذ هیضتقی امه مهريغ نود
 نأل ؛فرعلا هاضتقا ام فالح هاضتقم نأب ءاهقفلا حّرص ناو «كلذ

 هدارآ ام نود همالکب كلذ دصقیو هتداعو هفرع ىلع ملكتي اإ ملكتملا

 ةيحالطصا قئاقح ةيفرعلا ظافلألاو .هدارأ ام دحأ لك لماعي امنإ ,ءاهقفلا

 قلطم :"نيلوصفلا عماج" يف لاق «يوغللا زاحباك يلصألا علل اه ريصي

 ."فراعتملا ىلإ فرصني سانلا نيب اميف مالكلا

 يصولاو فقاولا ظفل نأ :قيقحتلا :"مساق ةمالعلا یواتف يقو

 ىلا هتْعلو هباطح يف هتداع ىلع لمحي دقاع لکو «رذانلاو «فلاحلاو

 ."ال وأ عراشلا ةغلو برعلا ةغل تقفاو ءا ملكتي

 اهفشک و «لیلعلا يفشي امب ةلأسملا هذه ىلع ملكت نم رآ مل ينأ ملعا مث

 ركذ ىلإ هحايتحال ؛لوطي اهيلع مالكلا نأل ؛ليوطت ةدايز ىلإ جاتحي

 اذه ىلع نب ام حيضوتو «لاقي ىسع اًمع ةبوجأو «لوصأو عورف
 هترمضأ ام ضعب ترهظأ مث «هتركذ ام ىلع كانه ترصتقاف «لاقملا



 فیعضلا ىلع لمعلاو ءاتفالا م يتفملا مسر دوقع حرش

 اهتيمسو «تينع ام ضعب اهتنمضو «تيبلا اذهل احرش اهتلعج ةلاسر يف

 ةدايزلا مار نمف «"فرعلا ىلع ماكحألا ضعب ءانب يف فرعلا رشن'
 .كلانه ام ىلإ عجريلف ؛كلذ ىلع

 لأسي ءاج نم باجي هب الو لمعلا فيعضلاب زوجي الو

 هروهشم ةفرعم هل نم وأ هرورض هل لماعل الإ

 يضع ال همکحف یضق ناو EO امتکل

 اودلق نيح بهذلا ححارب 2 اودّيَق دل انئاضف امّيس ال
 كسم ٌماتح هل دمشلاو  كلس يف هّتمظن ام تو

 [ فیعضلا ىلع لمعلاو ءاتفالا]

 حیحرتلاو «مدعلا ةلزنمب ححارلا ةلباقم يف حوحرملا نأو «عامجإلا فالح

 هلمع وأ هاوتف نوکی نأب يفتكي نم نأو «ع ونمم تالباقتلا يف حّجرم ریغب

 نم هوجولاو لاوقألا نم ءاش امه لمعیو هل ی هجو وأ لوقل اقفاوم

 ."عامجإلا قرحو لهج دقف ؛حیجرتلا ف رظن ريغ
 :اضيأ اهيف نكل "رجح نبا ةمالعلا ىواتف' نع هوحن كانه انمدقو

 يف فيعضلا هحولا ديلقت زوجي :هاواتف نم فقولا يف يكبسلا مامإلا لاق

 دقف «مكحلاو ىوتفلا يف ال «هسفن قح يف لمعلل ةبسنلاب رمألا سفن

 ."زوجي ال هنأ ىلع عامجإلا حالصلا نبا لقن

 :"ديلقتلا زاوج يف ديرفلا دقعلا" هتلاسر يف يلالبنرشلا ةمالعلا لاقو

 حوحرلا لوقلاب لمعلا عنم :يكبسلا هلاق امك يعفاشلا بهذم ىضتقم



 فیعضلا ىلع لمعلاو ءاتفالا ۸۵ ۱ يتفلا مسر دوقع حرش

 حوحرلا نع عنملا :ةيفنحلا بهذمو .هسفنل لمعلا نود ءاتفالاو ءاضقلا يف

 . اخوسنم راص حوجرلا نوکل ؛هسفنل يح
 ةناسملا ق ناک ول ام طب اقا اسرع نابع هان A وصلت

 الاو «رخآلا نع امهدحآ رحأت ملع وأ ءامهدحأ نع دهتحبا عجر نالوق

 رهظي ال هناف ءدمحم لوقو فسوی يبأل لوق ةلأسلا يف ناك ول امك «الفا

 ةلزنمب رخآلا راص ءامهدحأ ححص اذإ هنأ هدارم نکل «خسنلا هيف

 يف حوجرلا نإ :مساق ةمالعلا لوق نم رم ام نعم وهو .خوسنلا
 ."مدعلا ةلزنمب ححارلا ةلباقم

 دنع هسفن قح يف حوجرلاب لمعلا زاوج نم يكبسلا هرکذ ام نإ مث

 نع حرشلا لوأ هلثم انمّدقو مساق ةمالعلا نع رم امل فلاخم «يعفاشلا

 ءاش ام لمعلاو ءاتفإلا مدع ىلع عامجإلا لقن نم رجح نبا یواتفآ

 .ديعب وهو یاضقلاو مكحلا لمعلاب دارملا :لاقي نأ الإ «لاوقألا نم

 لاوقألا نم دارأ امهم يهشتلاب ريبعتلا نم اذحآ باوحلا يف رهظألاو

 ةرورضل تاقوألا ضعب يف فيعضلاب لمع ول امأ «دارأ تقو يأ يف

 .هنم عنمي الف «كلذ تضتقا

 ,"عنملا ةيفنحلا بهذم نأ نم" :يلالبنرشلا نع مدقت ام لمحي هيلعو

 لوقب ذحأي نأ ةبيرلا فاح يذلا فيضلاو رفاسملل اوزاحآ مهنأ ليلدب

 ام دنع هرکذ كسمأ يذلا ملتحا ىلع لسغلا بوجو مدعب فسوی يأ

 اذه هلوق نأ عم «هلسرأ مث هتوهش ترتف نأ ىلإ مالتحالاب ّسحأ

 .ةرورضلل هب ذحألا اوزاجأ نكل .بهذلا يف حجارلا فالح



 فیعضلا ىلع لمعلاو ءاتفإلا ۸1 يتفملا مسر دوقع حرش
 بحاص ينانيغرلا مامالا هرکذ ام لیبقلا اذه نم نوکی نأ يغبنيو

 هنع لقنی روهشم باتک وهو - "لزاونلا تاراتخ" هباتک يف "ةيادحلا"

 جرح اذإ مدلاو" ا 'ةيادملا" حارش

 ول :ليقو .رثك ناو عناع سيل كاذف «لئاس ريغ الیلق ًاليلق حورقلا نم
 یوضولا ضقاون يف ةلأسملا داعأ مث ."عنع «لاسل هكرت ول لاحب ناك

 ال ليسي كرت ول ىح ةقرخب هحسمو ليلق ءيش هنم جرح ولو" :لاقف

 نأ ىفخي الو .كلذك اهيف ةرابعلا تيأرف «ىرحأ ةخسن تعحار دقو

 ."ليق"ب هنع رّيعملا يناثلا لوقلا وه بهذملا بتك ةماع يف روهشلا
 هعبات نم الو «هيلإ هقبس نم َرَأ ملف «لوألا لوقلا نم هراتحا ام امأو

 مامإ "ةيادغا" بحاص نکلو .ذاش لوق وهف «ةريثكلا ةعجارلا دعب هيلع

 جیرختلا باحصأ ةقبط نم .بهذلا خياشم مظعأ نم لیلح

 دنع لوقلا اذه يف هدیلقت روذعملل زوجیف رم امك «حیحصتلاو

 ّيلاسر  هتنیب امك راذعالا لهال ةميظع ةعسوت هيف ناف قرورضلا
 ."ةصمحلا يكب ةصصخلا ماكحألا" ةامسلا

 ىلع ينالص هب حصت ام دحأ مو ةصّما ّيكب ةدم تیلتبا تنك دقو

 ًاليلق ناك نإو هنم جراخلا نأل ؛لوقلا اذه ىلع الإ ةقشم الب انبهذم

 «روهشلا لوقلا ىلع ةراهطلل ضقانو سحب وهو «ليسي كرت ول هنكل
 هب ريصي الو «ةروكذملا ةلاسرلا يف هتنّيب دق امك «مهضعب هلاق امل افالح

 ةعنام ةدلج وحنب طبرلاو لسغلاب رذعلا عفد نکه هنأل ندع ا



 فیعضلا ىلع لمعلاو ءاتفالا 1 ٠ يتفملا مسر دوقع حرش

 جرحو ةقشم هيف نكلو «هلعفأ تنك امك «ةالص لك دنع ناليسلل

 هنم ىلاعت هللا نافاع امل مث ,لوقلا اذه ديلقت ىلإ تررطضاف «ميظع

 .دمحلا ىلاعت هللو .ةدملا كلت ةالص تدعأ

 الاوقأ ءامدلا ناولأ ثحب ىف ضيحلا ىف "رحبلا" بحاص ركذ دقو

 ءيشب تفم قفأ ول :ةمئالا رخف نع جارعلا يقو :لاق مث

 .انسح ناك ریسیتلل ابلط ةرورضلا عضاوم يف لاوقألا هذه نم

 هل يفملا نأو ءانلق امك هسفنل كلذب لمعلا هل ٌرطضملا نأ ملع هبو

 ءاتفالا الو فيعضلاب لمعلا هل سيل هنأ نم رم امف .رطضملل هب ءاتفالا

 ام عومجم نم هتملع امك «ةرورضلا عضوم ريغ ىلع لومحم هب
 .ملعأ ىلاعت هّلاو .هانررق

 بلسم رفكب يفي ال هنأ نم هانمدق ام اضيأ ةرورضلاب قحلي نأ يغبنيو

 ؛حيحصلاب ءاتفإلا نع اولدع دقف «ةفيعض ةياور ولو فالتحا هرفك يف
 .ميظع ءيش رفكلا نأل



 فیعضلاب لمعلا طنارش ۸۸ يتفلا مسر دوقع حرش

 [ فیعضلاب لمعلا طنا رش]

 نم فیعضلاب لمعلا ناسنالل زوجي له :يريبلل "هابشالا حرش" يفو
 هَرَأ ملف ایماع ناك اذإ امأ «يأر هل ناك اذإ !معن ؟هسفن قح يف ةياورلا
 ."كلذ يماعلل زوجي ال هنأ يأرلا يذب هدييقت ىضتقم نكل

 رابخألاو صوصنلا نعم فرعي يذلا ماعلا :"تایاورلا ةنازخ" يف لاق

 .هبهذمل افلاخم ناك نإو ءاهيلع لمعي نأ هل زوجي ةياردلا لهأ نم وهو

 هنإف لاق امك يماعلل جرخم .بهذلا يف دهتحما يأ يأرلا يذب هدييقتو
 .افنآ هتملع امك ةرورضلا عضوم ريغ يف نكل ءاوححص ام عابتا همزلي

 هل سيل دهتجملا يفملا نأ نم اقباس هتمدق امل فلاخم اذه :تلق ناف

 ناو هب ءاتفإلا هل سيلف «هباحصأو ةفينح وبأ هيلع قفتا امع لودعلا

 نيبو تبثو ّحص ام نيب اوزّيمو ةلدألا اوفرع مهنأل ؛انقتم ادهتحم ناك

 .اهريغو "ةيناخلا" نع هانمدق امك مهداهتجا هداهتحا غلبي الو «هريغ

 مهداهتجا نأ ملع امل هنأ ههجو لعلو .هريغ يفي نم قح يف كاذ :تلق

 نأل وأ ,فعضألا هداهتجا ىلع ةماعلا لئاسم ينبي نأ هل سيل ىوقأ

 «يفملا كلذ هدلق يذلا مامالا بهذم نع هیتفتسی ءاج امنإ لئاسلا

 رکذ اذلو ,هنع هيتفتسي یفتسلا ءاج يذلا بهذلاب يفي نأ هیلعف

 رييغتلا هسفنل طّرش فقاو نع لئس هنأ :هاواتف يق مساق ةمالعل

 اذه رابتعا ىلع فقأ مل نأ :باحأف .هتجوزل فقولا رّيصف «ليدبتلاو

 لهأ دنع حص ام لقن الإ ىفملل سيلو ءانئاملع بتك نم ءيش يف

 ةمئأ هيلإ بهذ امع لأسي امنإ يفتسملا نألو ؛مفوقب یفی نيذلا هبهذم



 فیعضلاب لمعلا طئارش ۸۹ يتفلا مسر دوقع حرش
 . فملل يلجني امع ال .بهذلا كلذ

 دحأ ءاج اذإ ناك هنأ :ةيعفاشلا ةمئأ نم لافقلا نع اولقن اذک و

 بهذم نع وأ يهذم نع لأاست :هل لوقی ةربصلا عيب نع هيتفتسي

 یدأف تدهتحا ول :لوقی انایحآ ناك هنأ هنع اولقن اذک و ؟يعفاشلا

 ينكلو ءاذك يعفاشلا بهذم :لوقأف قفينح يأ بهذم ىلإ يداهتحا

 «يعفاشلا بهذم نع ىفتسيو ملعیل ءاح هنأل ؛ةفينح ۳1 بهذع لوقآ

 .هریغب فأ ينأب هفرعأ نأ دب الف

 لوق هيلع لديو هل هزاوح رهاظلاف :هسفنل هب لمعلا قح يف امأو
 . هبهذمل افلاخم ناك نإو اهيلع لمعي نأ هل زوجي :"تاياورلا ةنازح"

 ا یرت اذلو «هداهتجا هيلإ یدآ ام عابتا همزلی دهتججا نأل يأ

 ةلأسم يف حجر ةّرمو .بهذلا نع ةحراخ لئاسم راتخا مامهلا نبا

 "ريرحتلا" نع انمدقو ."هب نيدأ يذلا اذه" :لاقو كلام مامإلا لوق

 -قحلا وهو داهتحالا ئزجتب لوقلا ىلع- لئاسلا ضعب يف دهتجا نأ"
 هيف داهتحالا ىلع ردقي ال اميف يأ ."هيلع ردقي ال اميف ديلقتلا همزلي

 .هريغ يف ال



 ریغلا بهذعو فیعضلاب ءاضقلا

 [ ریغلا بهذعو فیعضلاب ءاضقلا]

 نم فیعضلاب يضقي ال يأ  يضقي ةي ال هب يضاقلا امنکل :يلوقو

 .ریغلا بهذع. اذک و «هبهذم

 ىلع بجي له :سيردإ نب دمحأ سابعلا وبآ لاقو :مساق ةمالعلا لاق

 الإ يفي ال نأ قفل ىلع بجي امك «هدنع ححارلاب الإ مكحي ال نأ مكاحلا
 ؟هدنع احجار نكي مل نإو «نيلوقلا دحأب مكحي نأ هل وأ «هدنع ححارلاب

 ححارلاب الإ فيو مكحي نأ زوج الف ءادهتحجم ناك نإ مكاحلا نأ :هباوح

 هب مكحي نأو «هبهذم يف روهشلاب يفي نأ هل زاح ادلقم ناك ناو «هدنع

 يذلا همامإ هب موکحا ناححر يف ادافع هدد انحاز: نكي ل ن

 مارحف ايتفلاو مكحلا يف ىوملا عابتا امأو ل

 ."عامجإلا فالخف حوجرم وه ال ايتفلاو مكحلا امأو .اعامجإ

 هبهذل يبان .هيأرل افلاخم هيف دهتحملا ف ىضق ول : "رحبلا" يف ركذو

 .نیهجولا يف ذفني ال :امهدنعو «ناتياور دماعلا يقو «ةفينح يبأ دنع ذفن

 ذافن ةفينح يبأ نع نيتياورلا رهظأ :"ةيناخلا" يفف ,حیحرتلا فلتحاو

 "جارعملا" قو ."ىرغصلا ىواتفلا" يف اذكهو یو هیلعو «هئاضق

 قو ."ةیادغا"  اذکهو ءامهلوق ىلع یوتفلا :"طيحملا' ىلإ هم

 يفي نأ نامزلا اذه  هحولاو «ىوتفلا يف فلتحا دقف :"ریدقلا حتف"

 «لیمج دصقل ال ,لطاب ىوه الإ هلعفی ال ادمع هبهذمل كراتلا نأل ؛امضوقب
 .هریغ بهذع ال هبهذع مكحيل الإ هدلق ام دلقلا نألف ؛يسانلا امأو
 يبأ بهذ. مکحیل هال اغإف «دلقلا امأف .دهتحا يضاقلا يف هلك اذه

 ."مكحلا اذه ىلإ ةبسنلاب الوزعم نوکیف «ةفلاخملا كلع الف «ةفينح
 ."رحبلا" مالك ىهتنا "حتفلا يف ام یهتنا



 ریغلا بهذع ءاضقلا ذافن مدع ۹۹۱ يتفلا مسر دوقع حرش

 [ريغلا بهذع ءاضقلا ذافن مدع]

 طح يذلاو «دّلقلا يضاقلا يف خیاشلا تارابع تفلتحا هنأ رکذ مث

 لوقب وأ قفيعض ةياورب وأ «هريغ بهذع یضق اذإ هنأ :همالک هيلع

 "يواحطلا حرش" نع "ةيزازبلا" يف ام «هب كّسمت ام یوقآو .ذفن .فیعض

 فالح ىلع هنأ نّيبت مث «یوتفلاب یضقو ءادهتج يضاقلا نكي مل اذإ
 لاقو .دمحم نع اذك هضقنی نأ هلو هضقن و «ذفن هبهذم

 "طیحا" نع "ةينقلا" يف يذلا نکل ."اضیآ هضقنی نأ هل سيل" :يناثلا

 فالح ىلع ىضق اذإ دهتحب ضاق ی تاياورلا فالتحا نأ ا

 مزج هبو .ذفني ال هبهذم فالخ ىلع ىضق اذإ دلقلا يضاقلاو «هيأر

 .هحيحصت يف مساق ةمالعلا هذيملتو «"ريدقلا حتف يف ققحا

 امو بهذلا يف هيلع لّوعي نأ بجي :"حتفلا" يف امو :"رهنلا" يف لاق

 ةلزنم لزنم اذه نأ رمألا راصف ءامهنع ةياور ىلع لومحم "ةيزازبلا" يف
 .ىلوأ دلقلاف «ذفني ال هنأ دهتحملا يف امهنع رم دقو «هبهذمل يسانلا

 صني ناطلسلا ناف ءاننامز يف اميس الو :تلق :"راتخملا ردلا" يف لاقو

 فالخب فيكف «ةفيعضلا لاوقألاب ءاضقلا نع هيمن ىلع هروشنم يف

 هژاضق ذفني الف هبهذم نم دمتعملا ريغل ةبسنلاب ر نوکیف ؟هبهذم

 .اهریغو "رهنلا"و "رحبلا" و "حتفلا" ءاضق يف طسب امك ضقنیو «هيف
 «ححارلا عم مدعلا ةلزنمب حوجرلا لوقلا نأ اضيأ تملع دقو :تلق

 حجارلاب مكحلا ىلع ناطلسلا هل صني مل ناو هب مكحلا هل سيلف

 ؛فیعضلاب مكحي نأ دلقلا يضاقلل سیلو :"مساق ةمالعلا یواتف" فو



 ریغلا بهذع ءاضقلا ذافن مدع ٩۲ يتفملا مسر دوقع حرش

 ريغ دصقل الإ حيحصلا نع لدعي الف «حيحرتلا لهأ نم سيل هنأل
 وه قحلا نأل ؛قحلا ريغب ءاضق هءاضق نأل ؛ذفني ال مكح ولو «ليمج

 هب دارلا ءاضقلاب یوقتی فيعضلا لوقلا نأ نم لقن امو .حيحصلا

 امو .باوجلا اذه هلمتحي ال ام هعضوم يف نيب امك .دهتما ءاضق

 ."ريدقلا حتف" يف ققحا هخيش هب حّرص دارلا اذه نم هركذ

 هللا نوعب ءريرحتلاو حيضوتلاو ريرقتلا نم هداريإ اندرأ ام رحآ اذهو
 عرکلا اا كلذ لعجي نأ هناحبس هلأسأ .ريبخلا ميلعلا ىلاعت

 هتفرتقاو هتینج امع وفعي نأو .ميظعلا فقوملا موي هيدل زوفلل اي

Eوا ما لذ او يراسل شل سفت زا  

 هللا یلصو .تاحلاصلا متن هتمعنب يذلا هلل دمحلاو .انطابو ارهاظو

 بر هلل دمحلاو «ملسو هبحصو هلآ یلعو دمحم اندیس ىلع ىلاعت
 .نيملاعلا

 هيدلاولو هل ىلاعت هللا رفغ نيدباع دمحم ريقفلا هعماج ملقب كلذ رخن

 .نیمآ .نيملسملاو هتيرذو هخياشمو

 .فلأو نيتئامو نيعبرأو ثالث ةنس يناثلا عیبر رهش يف كلذو



 ةحفص عوضوملا

 1 ا ملا N CS ا طب و نط جلا ةمدقم

 EVREN ESS GSS باتكلا اذه يف انلمع جهنم

 O OPES ERE EEE وا ضاعت كافكا فنصملا ةمحرت

 ۱۷ هی که باتکلا ةبطح

 زی N 00 حوج رطاب ءاتفإلاو لمعلا زاوح مدع

 ۱2۰۰ DDE SA هو ی ی اما و وطال ف نا قش اق هل جودا ءاهقفلا تاقبط

 ۱۲۲۱ ل امي ءاتفإلا زوجي ال ىلا بتكلا

 اا يلصألا ذحأملا ىلإ ةعحارلا موزل

 ۱۱ ی ا ] ی ی رهام ذاتسأ یدل هقفتلا نم دب ال

 ۱/۲ 5 کو ی و و ۹ ةياورلا رهاظب ءاتفالا بوحو

 E یه و ا لئاسلا تاقبط

 ۱۰۱۰ OR GES E CES AS طوسبملا خسن

 N a لوصألا ةياورو ةياورلا رهاظ

 E ا لا هم
 ۱۲ ا وس E لصألاو لوصألا بتك

 لا "ريغصلا عماجلا" فيلأت ببس

 E ا "ریبکلا و "ريغصلا" نيب قرفلا

 0 ES CS "كلا سلا فيلات تم

 نر NRE فالتحالا دنع حجارلا حيجرت هحو

 ان SC E SoS يقاكلا باتک

 Flee و ین وعول ی وفخم طوخ عن هكر دهتج نالوقلا

 DOS لا ماو ا ا SS ةياورلاو لوقلا فالتحا

 ۱۳۰۱۰ اا هو لل هموم ود ام لان نول وكيل دهتجم ىلإ نيلوقلا ةبسن



 ی نر ورم حرش
 عوضولم ا
 ا 000000 ةقيقح هلاوقأ مامإلا باحصأ لاوقأ

 ا 0 000 حص اذإ ثيدحلاب لمعلا

 اا سلا نا که و مامإلا دعاوق ىلع خياشملا تاجيرخت

 Aes ما سم م و ا هاو EAS بهذلا تاياور نيب بيترتلا

 م SDSS مامإلا نيبحاصلا ةفلاخم مكح

 SES LEER ESO عبتي لب حجري ال اننامز يق يفملا

 1 ما لولا للاب خو نا دام جاو عمو مامإلا ريغ لوقب ءاتفالا

 SSN ا یوتفلاو رظنلا ةيلهأ

 ES گو وا حسو م نجا منا انلق نيأ نم ملعي يح انلوقب ىوتفلا زوجي ال

 ات یهو را یو تک O ا حیجرتلا لهأ نم ماما نبا

 3۱ و  ز] ] ]1 1]1ذ]1] 1 ةياورلا مدع دنع ءاتفإلا قيرط

 ااا 1 1 1 ز 0 ز ê "يردأ ال" نم ملاعلل دب ال

 6:5 ی مالا اللا و يا روت SSR ثداوحلا ضعب يف دعاوقلاب ءاتفإلا

 E Eases 1 ا لاوقألا نم حیجرتلا دعاوق

 O ODS A aa E SSE تادابعلا يف ىوتفلا

 ET SEA A ERE ام قلعتي امو ءاضقلا يف ىوتفلا

 a E 1 ماحرألا يوذ لئاسم يف ىوتفلا

 n كم ال أوسط طوقا هك كزنم سايقلا ىلع ناسحتسالا حیجرت

 53257 A O ةياورلا رهاظ حح رتی

 OT ةياردلا نع لودعلا مدع

 2 OS Ta ةححار ريفكتلا مدع ةياور

 ESN O e هيلإ عوجرلاب ذخألا نم دب ال

 3 COE EO ENO ىوتفلا مث حورشلا مث نوتلا مدقي

 ۱ ی O ل ةربتعلا نوتلا



 عوضولا
 E وو واوا طق قل طا نانا ا نا يمارتلالا تلا ميسقت

 ۱۲ وه و ا نا اانا ما E ءاتفالل تامالعلا

 I E RE ؟حصألا مأ دکآ حيحصلا له

 E AOE ا ee حيحصتلا طبا وض

 U ل سا وا بام طل ول حيحصتلا ضزاعت دنع حيجرتلا دعاوق

 ا E اهمكحو موهفملا ماسقأ

 ۱۳۱۲ ف ع لا E عاف عراشلا مالك ريغ يف موهفملا رابتعا

 E Sa ESSN هن وبا موهفلا رابتعا يف نالوق ةيفنحلل

 ۱ هرابتعا مدعو رابتعا هیجوت

 YO بتا دو نس وع وعم كاما تش كن إو هذ جف عاق موهفملا ىلع مدقم حيرصلا

 0 و و ا او او ا ا و للا ل

 ULE GSS فرعلا ريغتب ماكحألا ريغت

 ۱ ۱ EEO EY ثداحلا فرعلل رابتعالا

 E ةعيرشلا فلاح اذإ فرعلا

 N O N O اهماکحأو فرعلا ماسقآ

 ۱ 0 0 هكرت ال لماعتلاب رثألا صيصخت زاوح

 NT E 0 0 0 000101 صاخلاو ماعلا فرعلا رابتعا

 ۱۹۰ ۹ و لوطا ۹ ی اوال فیعضلا ىلع لمعلاو ءاتفالا

 NASSAR GTS ا فيعضلاب لمعلا طئارش

 E ا ES aS ريغلا بهذعو فيعضلاب ءاضقلا

 هک ریغلا بهذع. ءاضقلا ذافن مدع



 تسادداب


